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RESUMO 
 
 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE CINEMÁTICA 
ATRAVÉS DE VÍDEO ANÁLISE BASEADA NA TEORIA DA APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA 
 

 
Rafael Pinheiro Santos 

 
 
 

A proposta desta dissertação é apresentar o desenvolvimento de um 
produto educacional para ensinar Cinemática através de Vídeo análise 
utilizando o software Tracker para turmas do ensino médio. O produto 
educacional consiste em uma sequencia didática, que será conduzida por uma 
série de perguntas com o intuito de construir com os alunos, a partir da 
observação dos fenômenos e da experimentação, um modelo matemático dos 
movimentos tradicionalmente estudados no ensino médio.  

Para alicerçar o desenvolvimento deste produto, apresentamos uma 
breve fundamentação teórica sobre Cinemática, Aprendizagem Significativa e 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs).  

Essa proposta de trabalho foi levada à sala de aula e os resultados da 
aplicação são avaliados pela técnica de análise de conteúdo aplicado à 
sequencia didática. Acreditamos que o produto apresentado pode participar 
diretamente da formação das Competências e Habilidades dos alunos. Além 
disso, a realização da vídeo análise motivou os estudantes e foi possível 
perceber um maior envolvimento nas atividades, o que é prerrogativa 
fundamental para atingir-se a aprendizagem significativa. 
  
 
Palavras-chave: Ensino de Física. Uso de Vídeo Análise. Tracker. 
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ABSTRACT 
 
 

DIDATIC SEQUENCE FOR THE KINEMATICS OF TEACHING THROUGH 
VIDEO ANALYSIS BASED ON THE MEANINGFUL LEARNING THEORY 

 
 
 

The purpose of this dissertation is to present the development of an 
educational product to teach kinematics through analysis video using the 
Tracker software for high school classes. The educational product consists on a 
didactic sequence, which will be conducted through a series of questions in 
order to build with students from the observation of phenomena and 
experimentation, a mathematical model of movements traditionally studied at 
high school. 

In support of the development of this product there is a brief theoretical 
framework of kinematics, Meaningful Learning and Information and 
Communication Technology (ICT). 

This work proposal was brought to the classroom and the application of 
the results are evaluated by content analysis technique applied to the teaching 
sequence. We believe that the product presented may participate directly in the 
formation of skills and abilities of the students. Furthermore, the realization of 
video analysis motivated the students and it was possible to observe a greater 
involvement in the activities, which is a fundamental prerogative to achieve 
meaningful learning. 
 

 
Keywords: Physics Teaching. Use of Video Analysis. Tracker. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

Na Física, geralmente, um dos primeiros conceitos a ser estudado no 

Ensino Médio é a Mecânica e o entendimento dessa parte da Física inicia-se 

pela descrição dos movimentos sem se importar com as suas causas. A esse 

ramo da Mecânica, chamamos de Cinemática. A importância de conceitos que 

envolvem a descrição dos movimentos e sua compreensão é fundamental e as 

grandezas envolvidas são velocidade, espaço percorrido, variação do tempo e 

aceleração, porem a Cinemática não se resume na definição destas quatro 

grandezas, ela expressa os movimentos através de modelos matemáticos para 

corpos com baixa velocidade, definida para corpos que podem ser resumidos 

em partículas de dimensões desprezíveis, tipicamente presentes no quotidiano. 

Nesse sentido, a cinemática se torna interessante, pois o entendimento destes 

modelos proporcionam ao aluno um conhecimento da ciência e ideias sobre os 

alicerces em que o conhecimento físico é historicamente assimilado. 

O ensino de Cinemática no Ensino Médio enfrenta problemas e segundo 

Lariucci [LARIUCCI 2001], esses problemas se caracterizam comumente com a 

presença de tempo excessivamente gasto no desenvolvimento de fórmulas em 

detrimento do entendimento do fenômeno físico envolvido, Lariucci [LARIUCCI 

2001] alerta ainda sobre o tempo extremamente extenso dedicado a este 

assunto em relação a assuntos mais importantes da Mecânica, como por 

exemplo, as leis de Newton e falta de experimentos realizados pelos alunos, 

que gera uma falta de visualização dos movimentos estudados e assim culmina 

em uma aprendizagem mecânica, calçada na memorização de fórmulas.  

Na tentativa de minimizar estes problemas acredita-se que o uso das 

tecnologias permite realizar situações de aprendizagem que podem ser 

fundamentais na correção das distorções ocorridas no ensino da Cinemática, 

na visualização do fenômeno físico envolvido, levando os alunos a interação 

com fenômenos físicos, proporcionando um aprendizado que participe 

diretamente da formação das Competências e Habilidades dos alunos.  
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O problema que preocupa os professores na atual estrutura de ensino 

brasileiro está relacionado com os problemas já citados acima, no qual a lista 

extensa de conteúdos no currículo apresentado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) e na Base Nacional Curricular Comum (BNCC), a última, 

ainda em discussão para futura implementação, frente a carga horária semanal 

da disciplina de Física das atuais escolas públicas do Rio de Janeiro, pode 

gerar uma aprendizagem mecânica pautado na memorização dos conteúdos. 

Segundo Veit [VEIT 2004] as Tecnologias de informação e comunicação, vídeo 

análise e Softwares livres podem ajudar no ensino de Física e na análise de 

movimentos tradicionalmente apresentados nos livros didáticos. 

 

Tecnologias de Informação e Comunicação são introduzidas no 
Ensino de Física em nível médio a fim de ampliar as possibilidades de 
produzir ganhos na aprendizagem dos alunos. (VEIT, 2004, p. 1)  

 

Os softwares computacionais estão presentes nas escolas e serve como 

ferramenta capaz de dinamizar uma aula de Física, através de modelagem, 

aquisição de dados e simulações. Segundo Stori [STORI 2009], a estrutura de 

laboratórios experimentais presentes na escola pública é precária para solução 

imediata dos problemas: 

 

[...] o caso específico da rede pública de diversos estados, por 
exemplo, além da carga horária das aulas de Física no ensino médio 
ser baixa, são poucas as escolas que dispõem de laboratórios para 
as atividades experimentais (STORI, 2009) 

 

 E ainda, temos o problema da forma em que o conteúdo de cinemática é 

apresentado, 

 

É comum, no dia a dia do Ensino de Física, o professor fazer uma 
pequena apresentação sobre o assunto a ser estudado, usando 
fórmulas matemáticas e resolvendo problemas, numa abordagem 
que, na maioria das vezes, não vem acompanhada de atividades 
experimentais ou demonstrações em laboratório. Por outro lado, 
quando as atividades de laboratório são realizadas, há uma tendência 
em se utilizar roteiros fechados, o que não incentiva momentos de 
reflexão nem o aprofundamento de discussões acerca dos conteúdos. 
(ARAÚJO, 2003) 
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Uma alternativa para a solução destes problemas é a utilização das TICs 

nas salas de aula, e um recurso interessante é o software livre Tracker, filiado 

ao projeto Open Source Physics [OSP 2010] destinados ao ensino de Física. O 

programa Tracker permite realizar análise de vídeos quadro a quadro de 

diversos tipos de movimento a partir de filmes feitos com câmaras digitais e 

computadores comuns. Muitos trabalhos descrevem experiências e propostas 

de ensino que usam simulação computacional e o uso do Tracker, 

 Em seu trabalho, Cavalcante [CAVALCANTE 2013] investigou como o 

Tracker e a vídeo análise pode ajudar o ensino de Ondas Estacionárias e 

concluiu que o uso do vídeo análise é uma alternativa viável, de forma gratuita, 

e uma ferramenta motivadora já que muitas escolas não possuem laboratório 

convencional de ciências. 

Figueira [FIGUEIRA 2011] destaca que, usando o Tracker, o professor 

pode explorar características qualitativas ou quantitativas do movimento 

browniano e o aluno pode localizar em pixels as posições das partículas, 

analisando o aspecto caótico do movimento, o cálculo do coeficiente de difusão 

e do número de Avogadro. 

Na Mecânica ainda, especificamente, Impulso e Quantidade de 

Movimento, Wrasse [WRASSE 2014] utiliza o Tracker como motivador em sala 

de aula e o utiliza em uma vídeo análise dos movimentos de um veículo e de 

seu boneco manequim motorista durante testes de colisão. E ainda o software 

em sua base de dados sugere a utilização para o estudo do Espectro de 

Radiação.  

Este trabalho apresenta uma sequencia didática baseada na utilização 

do software Tracker para o estudo da cinemática e através do uso desta 

tecnologia, fazer com que professores e estudantes de Física, assumam o 

protagonismo das aulas. O Tracker também se mostrou como uma alternativa 

de ensino que pode reduzir a quantidade necessária de horas-aulas, pois reúne 

em um só recurso didático condições de simulação de movimentos 

desenvolvidos nas aulas de Cinemática e ainda pode ser adquirido 

gratuitamente, sendo de fácil aprendizagem, o que vai ao encontro do 

desenvolvimento de metodologias didáticas com o uso de TIC’s.  
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 Nas palavras de Lenz [LENZ 2014], a vídeo análise com o Tracker pode 

ser importante, pois: 

 

Neste processo, os estudantes podem tornar-se agentes centrais e 
ativos nas atividades experimentais ao filmar os experimentos, obter 
e tratar seus respectivos dados. (LENZ, 2014, p.1) 

 

E ainda: 

 

Entendemos que esta TIC surge como uma importante alternativa a 
ser usada nos diversos níveis de ensino e como forma de incrementar 
as aulas de Física tanto no ensino superior quanto no ensino médio, 
em especial no sistema educacional brasileiro. (Ibid., 2014, p.1) 

 

Tendo em vista estas considerações, nosso produto se apoia no uso de 

vídeo análise. Nossa dissertação está estruturada da seguinte forma: o 

Capítulo 2 apresenta os referenciais teóricos que embasaram a elaboração do 

produto, de forma que aborda o conceito de aprendizagem significativa, 

apresenta uma descrição dos conteúdos de cinemática escalar e vetorial, a 

utilização das TICs e vídeo análises em ensino de Física. O Capítulo 3 

apresenta a metodologia para concepção e confecção do produto, as 

estratégias de aplicação do mesmo e o ferramental metodológico para análise 

e avaliação da aplicação do produto. No Capítulo 4 apresentamos a análise da 

aplicação partindo do relato dos encontros em que o produto foi aplicado, e 

avaliando o conteúdo das atividades realizadas. E por fim, o Capítulo 5 

apresenta as conclusões do trabalho. 
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Capítulo 2 

Fundamentação teórica 

 

Neste capitulo discutiremos sobre a Aprendizagem Significativa, que 

norteou confecção do produto, abordaremos os conceitos físicos envolvidos, 

apresentaremos uma discussão sobre TIC’s e a Vídeo Análise numa aula de 

Física. Por fim, discutiremos sobre a utilização do software Tracker numa aula 

de Física e sobre a teoria física envolvida na aula . 

 

 

2.1 Aprendizagem significativa 

A aprendizagem significativa é uma teoria desenvolvida por David P. 

Ausubel [AUSUBEL 1963], para quem  

 

O conhecimento é significativo por definição. É o produto significativo 
de um processo psicológico cognitivo (“saber”) que envolve a 
interação entre ideias “logicamente” (culturalmente) significativas, 
ideias anteriores (“ancoradas”) relevantes da estrutura cognitiva 
particular do aprendiz (ou estrutura dos conhecimentos deste) e o 
“mecanismo” mental do mesmo para aprender de forma significativa 
ou para adquirir e reter conhecimentos. (AUSUBEL, 1963, p. 4) 

 

 Nesta seção, de forma a apresentarmos os principais pontos da Teoria 

de Aprendizagem Significativa, seguiremos a referência [MOREIRA 2012], do 

professor Marco Antônio Moreira, onde “Aprendizagem Significativa” é definida 

da seguinte forma: 

A Aprendizagem Significativa é aquela em que ideias expressas 
simbolicamente interagem de maneira substantiva e não-arbitrária 
com aquilo que o aprendiz já sabe. Substantiva quer dizer não-literal, 
não ao pé-da-letra, e não-arbitrária significa que a intenção não é 
com qualquer ideia prévia, mas sim com algum conhecimento 
relevante já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende. 
(MOREIRA, 2012, p. 6) 

 

 Essa teoria de aprendizagem tem grande prestígio entre os teóricos da 

educação e apresenta uma excelente alternativa pedagógica para ser aplicada 

em sala. Ela vem ao encontro de uma pedagogia que promove autonomia. 



 

 

6 

 

Assim, a intenção é tornar o aprendiz capaz de aprender em outras 

circunstâncias de conhecimento, e essa proposta se distingue de uma 

aprendizagem mecânica, meramente baseada na memorização que é 

facilmente esquecida, e a retenção pelo aprendiz dura um curto intervalo de 

tempo. Segundo Moreira [MOREIRA 2012], Se o aluno esquecer totalmente 

como se nunca tivesse visto o conteúdo, a aprendizagem não foi significativa e 

sim mecânica. 

A Aprendizagem Significativa apresenta três requisitos básicos: 

estruturar um novo conhecimento de maneira lógica, a importância dos 

conhecimentos prévios e a conexão do conhecimento prévio com o que se 

pretende aprender. Dos três certamente aquele que apresenta maior 

importância é o conhecimento prévio que também é chamado de conceito 

subsunçor.  

Moreira [MOREIRA 2012] diz que  

 

O subsunçor é um conhecimento estabelecido na estrutura cognitiva 
do sujeito que aprende e que permite, por interação, dar significado a 
outros conhecimentos. (Ibid., 2012, p. 4).  

 

E ainda,  

 

O conhecimento prévio é, na visão de Ausubel, a variável isolada 
mais importante para a aprendizagem significativa de novos 
conhecimentos. Isto é, se fosse possível isolar uma única variável 
como sendo a que mais influência novas aprendizagens, esta variável 
seria o conhecimento prévio, os subsunçores já existentes na 
estrutura cognitiva do sujeito que aprende. (Ibid., 2012, p. 7) 

 

 Na teoria de Ausubel a aprendizagem se estabelece quando o aluno 

conecta o significado lógico do material pedagógico ao subsunçores 

substituindo o antigo conhecimento a um novo, mais elaborado e isso ocorre de 

maneira particular para cada pessoa, ou seja, cada pessoa tem uma maneira 

particular de fazer essa conexão. Para conexão ocorrer o aprendiz precisa de 

uma atitude proativa, pois demanda um esforço para que o novo conhecimento 

se conecte de maneira não-arbitrária aos conhecimentos prévios. 
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 Moreira [MOREIRA 2012] descreve também as condições para uma 

aprendizagem significativa, dizendo que “essencialmente, são duas as 

condições para a aprendizagem significativa: 1) o material de aprendizagem 

deve ser potencial significativo e 2) o aprendiz deve apresentar uma 

predisposição para aprender” (Ibid., 2012, p. 8). 

Como já foi descrito acima, a primeira condição, deve se relacionar de 

maneira não-literal e não-arbitrária ou seja deve apresentar um significado 

lógico, esse material pode ser um livro, aulas, aplicativos ou softwares, além 

disso, é importante dizer que não existe livro significativo, nem aula 

significativa, nem problema, o significado está nas pessoas, não nos materiais.   

O interessante é modificar a condição de uma aprendizagem 

memorística, mecânica, que é volátil, de baixa retenção por uma aprendizagem 

significativa que apresenta uma retenção maior do conhecimento. 

 

David P. Ausubel não descarta completamente uma aprendizagem 
mecânica, ele admitiu o uso quando não existem subsunçores que 
facilitam a conexão entre o antigo e o novo conhecimento, ele criou 
uma alternativa para essa situação, onde o aprendiz não apresenta 
nenhum conhecimento anterior para ancorar o novo conhecimento, 
ele chamou essa alternativa de organizadores prévios. (Ibid., 2012, p. 
10) 

 

 Os organizadores prévios formam uma ligação entre o que o aprendiz já 

sabe e o que ele pretende aprender. Os organizadores prévios devem ser 

criados de maneira a incluir a todos e deve facilitar a compreensão de 

conhecimento mais específico.  

 Para finalizar, a proposta de Ausubel da Aprendizagem Significativa 

depende muito de uma nova postura docente, de uma nova estrutura escolar, 

do que novas metodologias. Escolas e professores continuam ensinando 

conteúdos sem significados, de forma que o aprendiz deve memorizar uma lista 

de fórmulas para fazer uma prova que vai balizar se o aluno será capaz de 

passar ou não pra série seguinte. Ou ainda tentam ensinar conteúdos que 

estão listados nos editais dos exames de acesso as universidades usando 

questões desses exames nas suas avaliações simplesmente por uma pressão 

da direção escolar ou da família do aprendiz. A avaliação de uma disciplina na 
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escola não pode ser confundida com exames de seleção e de concursos. Na 

visão de Moreira uma parte importante para esse processo ensino-

aprendizagem é mudar o modo de avaliar, pois a Aprendizagem significativa é 

progressiva e não imediata, e ocorre em situações em que o aprendiz assimilou 

na região do “mais ou menos”. Nas palavras de Moreira [MOREIRA 2012] a 

avaliação deve ser: 

 

A avaliação da Aprendizagem Significativa deve ser predominante 
formativa e recursiva. É necessário buscar evidências de 
aprendizagem significativa, ao invés de querer determinar se ocorreu 
ou não. É importante a recursividade, ou seja, permitir que o aprendiz 
refaça mais de uma vez se for o caso, as tarefas de aprendizagem. É 
importante que ele ou ela externalise os significados que está 
captando, que explique, justifique, sua resposta. (Ibid., 2012, p. 24) 

 

 

2.2 Cinemática 

Os livros didáticos na maioria das vezes apresentam uma sequência 

didática tradicional e entediante sobre a cinemática, pois não estão associados 

aos movimentos mais vistos no dia a dia do aluno, por exemplo, pedindo ao 

aluno que associe o movimento uniforme ou uniformemente variado com 

alguma situação conhecida do seu cotidiano, certamente ele terá dificuldade 

para responder ou dar exemplos. Por isso, escolhemos trabalhar com uma 

sequencia que aborde a cinemática escalar com alguns conceitos da 

cinemática vetorial envolvida. Trabalharemos com o aluno um movimento 

bastante comum que é o lançamento oblíquo, que pode ser observado em 

lançamentos em vários esportes, balística, em peças cinematográficas, e, 

sobretudo, podem ser facilmente produzidos em sala de aula. 

Dessa maneira acreditamos que o aluno faça a conexão desses 

movimentos com a aula que foi elaborada. Apesar do conceito mais abrangente 

desse movimento e com um grau de dificuldade maior que a tradicional 

cinemática que começa pelo movimento uniforme, acreditamos que a 

abordagem feita com o movimento oblíquo gera uma motivação na aula, aguça 

a curiosidade pelo fenômeno desconhecido e otimiza o tempo na lista de 

conceito que devemos abordar durante todo o ensino médio. Com o exposto, 
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iremos descrever a seguir uma fundamentação teórica sobre os conceitos 

Físicos envolvidos na aula. 

A Mecânica é a parte da física que estuda o movimento, e pode ser 

dividido em três partes: Cinemática, Dinâmica e Estática. A primeira parte 

estuda a consequência do movimento sem se interessar nas causas geradoras, 

ou seja, define o movimento do corpo através de quatro grandezas: 

deslocamento, intervalo de tempo, velocidade e aceleração. 

É importante observar que a Física é uma ciência em que montamos 

modelos para explicar os fenômenos da natureza e com isso algumas 

simplificações são necessárias. Por exemplo, quando estudamos o movimento 

de um corpo extenso, um carro, por exemplo, é comum reduzirmos todos os 

movimentos apenas ao movimento de translação do carro, desconsiderando o 

balanço da suspensão ou o movimento de rotação das rodas. Quando essa 

redução ocorre reduzimos o corpo a um ponto material ou partícula, chamamos 

assim, pois analisamos o movimento de translação apenas do centro de massa 

e consideramos um corpo cujas dimensões são desprezíveis.  

Outro ponto crucial na análise do movimento de um corpo é o referencial 

ou sistema de referência. Para analisarmos o movimento precisamos definir 

onde o observador estará localizado. Chamamos esse local de referencial, 

esse ponto é fundamental, pois pode simplificar a análise do movimento do 

corpo em estudo, por exemplo, a figura 2.1 abaixo, mostra um objeto que se 

desprende do teto de um vagão. 

 

 

Figura 2.1: Ilustração de um objeto que se desprende do teto de um vagão. (RAMALHO, 

Fundamentos da Física, 2016) 

 

Dois referenciais ou pontos de observações podem ser admitidos nessa 

situação. Para o referencial da pessoa que está dentro do trem em movimento 

ela verá o objeto apenas caindo verticalmente e para o referencial da pessoa 



 

 

10 

 

que está fora do trem ela verá uma trajetória semi-parabólica. Esse exemplo 

mostra que para um corpo em movimento, dependendo do referencial, o tipo de 

trajetória pode ser diferente. Além disto, em relação a movimento e repouso, 

um corpo pode ao mesmo tempo assumir as duas condições dependendo do 

referencial. 

Movimento e repouso são dois conceitos que por sinal também são 

importantes e devem ser bem definidos. Estar em movimento significa mudar 

sua posição no decorrer do tempo em relação a um referencial e repouso é a 

condição que um corpo assume quando não ocorre variação da posição no 

decorrer do tempo para um referencial. Imagine dois carros lado a lado numa 

estrada reta e horizontal com a mesma velocidade, se por ventura, um 

motorista olhar para o outro, o que será que eles responderiam em relação ao 

estado de movimento um do outro? A resposta confunde bastante os alunos 

iniciantes, pois é comum colocarmos o referencial sempre no planeta Terra, 

porém se o motorista adotar o referencial num dos carros e esquecer o que 

está ao seu redor podemos definir uma condição de repouso relativo, pois a 

distância de um carro não varia em relação ao outro. 

 

2.2.1 Velocidade 

Para um corpo em movimento, podemos nos perguntar o quão rápido 

ele se move. Para responder a esta questão, começaremos definindo 

velocidade média de um corpo movendo-se em linha reta, que é um conceito 

fundamental no estudo dos movimentos.  

 

𝑉𝑚 =
∆𝑋

∆𝑡
 ,  (2.1) 

 

Onde Vm é a velocidade média, ∆X o deslocamento e ∆t o intervalo de 

tempo em que deslocamento é realizado. Define-se  

 

∆𝑋 = 𝑋2 − 𝑋1 , (2.2) 

 

∆𝑡 =  𝑡2 − 𝑡1 , (2.3) 
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Onde X1 é a posição inicial e X2 a posição final do movimento analisado 

assim como t1 e t2 o instante de tempo relacionado respectivamente, as 

posições inicial e final. É importante ressaltar que a velocidade pode assumir 

valores positivos ou negativos, dependendo das posições inicial e final. A 

unidade de medida de velocidade no S.I. de velocidade média é o metro por 

segundo (m/s). Seria interessante olharmos para o conceito de velocidade 

média, por exemplo, num gráfico e assim definirmos a velocidade de outra 

forma. A figura 2.2 apresenta um exemplo de um gráfico da posição em função 

do tempo. 

 

Figura 2.2: Gráfico da posição em função do tempo. (Gerado no GeoGebra pelo autor) 

 

Note que para dois instantes t1 e t2 associamos as posições X1 e X2. A 

razão ∆X/∆t é o coeficiente angular do seguimento de reta que liga os pontos 

entre (t1, X1) e (t2, X2). Em termos geométricos, seria uma medida da inclinação 

da reta que liga estes dois pontos. Em geral, a velocidade média depende do 

intervalo de tempo escolhido, pois se, por ventura, no caso acima escolhermos 

um intervalo de tempo menor o ponto relativo a X2 estará mais próximo a X1 e 

consequentemente t2 mais próximo de t1, traçando uma nova reta 

descobriremos em termos geométricos que a inclinação da reta mudou e como 

a velocidade média depende dessa inclinação ela acompanha a mudança, 

como podemos verificar na Figura 2.3, abaixo.  
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Figura 2.3: Gráfico da posição em função do tempo. (Gerado no GeoGebra pelo autor) 

 

Note que na Figura 2.3, a reta indicada como V1 é definida entre dois 

pontos relativos ao intervalo de tempo Δt entre t1 e t2. 

Podemos fazer essa variação do tempo tão pequeno quanto queiramos 

e a intenção é chegarmos a um intervalo bem pequeno, tendendo à zero, de 

forma a termos a inclinação no instante t. Neste limite é que definimos a 

velocidade instantânea, representada pela reta V3 no gráfico da Figura 2.3, 

acima. Em termos matemáticos definimos a velocidade instantânea como  

 

𝑉(𝑡) =  𝑙𝑖𝑚∆𝑡→0  
∆𝑋

∆𝑡
 ,  (2.4) 

 

este limite é a derivada de X(t) em relação a t no ponto t1, na notação 

matemática temos: 

 

𝑉(𝑡) =  𝑙𝑖𝑚∆𝑡→0  
∆𝑋

∆𝑡
 =

𝑑𝑋

𝑑𝑡
 ,  (2.5) 

 

a equação 2.5 representa a taxa de variação da posição com o tempo. 

Podemos fazer uma interpretação geométrica desta derivada num 

gráfico onde 
𝑑𝑋

𝑑𝑡
 pode assumir valores maior, menor ou igual à zero. A figura 2.4 

mostra o gráfico onde 
𝑑𝑋

𝑑𝑡
 > 0 (ponto A) num ponto onde X cresce com o tempo, 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
 < 0 (ponto B) num ponto onde X decresce com o tempo e 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
 = 0 (ponto C) 

quando a curva tem tangente horizontal no ponto da função.  
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Figura 2.4: Gráfico que descreve geometricamente as derivadas num ponto. (Gerado no 
GeoGebra pelo autor) 

 

Na Física, classificamos o movimento como progressivo, retrógrado ou 

repouso respectivamente em relação aos pontos citados anteriormente (A, B e 

C), ou seja, o significado físico destes sinais para essa derivada, em que a 

velocidade assume valores positivos negativos ou nulo, mostra o sentido de 

movimento de um corpo, quando positivo o movimento apresenta um aumento 

da posição em função do tempo, quando negativo a posição diminui em função 

do tempo e quando nulo o corpo estará em repouso. Em relação 
𝑑𝑋

𝑑𝑡
 = 0 esse 

ponto pode ser um máximo da função, um mínimo ou um ponto de inflexão 

como mostra a figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5: Gráfico que mostra 
𝑑𝑋

𝑑𝑡
 = 0 num ponto de inflexão. (Gerado no GeoGebra pelo 

autor) 

 

2.2.2. Aceleração 

Quando a velocidade instantânea se modifica com o tempo dizemos que 

a partícula está acelerada. Ao observarmos a que taxa a velocidade varia no 

tempo, temos a necessidade de definir outra grandeza física para essa 

variação, chamada de aceleração. Por definição, análoga a velocidade média, 

X 

t 
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definimos aceleração média com a razão entre a variação da velocidade pelo 

intervalo de tempo em que ocorreu a variação da velocidade, e escrevemos: 

 

𝑎𝑚 =  
∆𝑉

∆𝑡
 ,  (2.6) 

 

onde am é a aceleração média 𝛥𝑉 é a variação da velocidade e 𝛥𝑡 a variação 

do tempo. Seguindo o mesmo raciocínio que fizemos analisando o gráfico 

espaço-tempo, para o gráfico velocidade-tempo, teremos: 

 

𝑎(𝑡) =  𝑙𝑖𝑚∆𝑡→0  
∆𝑉

∆𝑡
 ,  (2.7) 

 

onde a(t) é interpretado como o coeficiente angular da tangente à curva V(t). 

Este limite é a derivada de V(t) em relação a t, e na notação matemática 

temos 

 

𝑎(𝑡) =  𝑙𝑖𝑚∆𝑡→0  
∆𝑉

∆𝑡
 =

𝑑𝑉

𝑑𝑡
 ,  (2.8) 

 

ou ainda: 

 

𝑎 =  
𝑑𝑉

𝑑𝑡
=  

𝑑(
𝑑𝑥

𝑑𝑡
)

𝑑𝑡
=  

𝑑2𝑥

𝑑𝑡
 ,  (2.9) 

 

Podemos classificar o movimento de duas formas: quanto à variação da 

posição e quanto à variação do módulo de sua velocidade. A classificação 

quanto à variação da posição, pode ser entendida como progressivo, 

movimento em que os espaços crescem no decorrer do tempo ou retrógrado, 

movimento em que os espaços decrescem no decorrer do tempo, estas 

classificações já foram abordadas na seção 2.2.1.  

Em relação a classificação quanto a variação do módulo da velocidade, 

podemos classificar o movimento em acelerado, quando o módulo da 

velocidade aumenta em função do tempo ou retardado quando o módulo da 
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velocidade diminui em função do tempo. Podemos fazer a análise através dos 

sinais da aceleração e da velocidade. Essa relação pode ser resumida através 

da análise do gráfico da velocidade em função do tempo da figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6: Gráfico da velocidade em função do tempo, função decrescente. (Gerado no 
GeoGebra pelo autor) 

 

A derivada da função do gráfico da figura 2.6 possui um valor constante 

e negativo para toda função, porem o módulo da velocidade diminui de t1 a t2 

(ponto em que o móvel para e inverte o sentido do movimento) e aumenta de t2 

a t3, assim o movimento é classificado como retardado durante o intervalo de 

tempo compreendido entre t1 e t2 e acelerado entre t2 e t3.  

Fazendo análise análoga para o gráfico da figura 2.7 percebemos o 

comportamento inverso. No intervalo de tempo entre t1 e t2 o movimento é 

retardado, pois o módulo da velocidade diminui em função do tempo e 

acelerado entre t2 e t3 pois o módulo da velocidade aumenta em função do 

tempo. 

 

 

Figura 2.7: Gráfico da velocidade em função do tempo, função crescente. (Gerado no 

GeoGebra pelo autor) 
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A conclusão que podemos retirar dessa análise é que o sinal da 

derivada da velocidade em função do tempo, que é a definição da aceleração, 

não é o único sinal que teremos que analisar para classificar o movimento em 

acelerado ou retardado, teremos que observar juntamente com o sinal da 

velocidade. 

Sendo assim, podemos resumir a classificação da seguinte forma: o 

movimento acelerado ocorre quando o sinal da velocidade é igual ao sinal da 

aceleração e retardado em caso de sinais opostos para essas duas grandezas. 

 

2.2.3. Movimento retilíneo uniforme 

Se fizermos um experimento com um corpo observarmos deslocamentos 

iguais em intervalos de tempos iguais em linha reta, esse movimento é 

chamado de movimento retilíneo uniforme onde a velocidade apresenta sempre 

o mesmo valor. O gráfico da posição pelo tempo desse movimento é descrito 

por uma função do primeiro grau, do tipo: 

 

𝑥(𝑡) = 𝑎 + 𝑏 𝑡. (2.10) 

 

Como a velocidade do movimento é definida por: 

 

𝑉𝑚 =
∆𝑋

∆𝑡
=

𝑋(𝑡1)−𝑋(𝑡2)

𝑡1−𝑡2
,  (2.11) 

 

e sendo ela uma velocidade constante no movimento uniforme, tomando t2 um 

instante t qualquer, t1 o instante inicial t0 e com X(t0) = X0 (posição inicial), 

obteremos a função  horária do movimento retilíneo uniforme dada por  

 

𝑋(𝑡) = 𝑋0 + 𝑉(𝑡 − 𝑡0). (2.12) 

 

 Com a definição de velocidade dada acima podemos derivar essa 

função acima e encontraremos a velocidade desse movimento que daria uma 

constante V: 
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𝑉(𝑡) =  
𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝑉 . (2.13) 

 

 A Figura 2.7, abaixo, apresenta o gráfico da velocidade em função do 

tempo: 

 

Figura 2.8: Gráfico da velocidade em função do tempo. (Gerado no GeoGebra pelo autor) 

 

 Vimos que conhecendo a função horária de um movimento podemos 

facilmente conhecer a velocidade V(t), bastando tomar dX/dt. Um exercício 

bastante comum é resolver o problema inverso, conhecendo a função da 

velocidade entre dois instantes de tempo, como calcular o espaço percorrido? 

Peguemos o exemplo mais simples que é o caso acima, o movimento retilíneo 

uniforme. A velocidade média nesse movimento é numericamente igual a 

velocidade instantânea constante durante o movimento. Então, usando a 

definição de velocidade média teremos 

 

∆𝑋𝑡1→𝑡2 = 𝑋(𝑡2) − 𝑋(𝑡1) = 𝑉𝑡1→𝑡2 . ∆𝑡, (2.14) 

 

 

Figura 2.9: Gráfico velocidade em função do tempo. (Gerado no GeoGebra pelo autor) 

 

 Conforme mostra a Figura 2.8 temos uma interpretação geométrica 

simples: é a área do gráfico situada entre o gráfico e o eixo das abscissas e 
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limitado entre as ordenadas em t1 e t2. Essa área é o que definimos como 

integral e representamos pela seguinte notação:  

 

∆𝑋𝑡1→𝑡2 =  ∫ 𝑉
𝑡2

𝑡1
(𝑡)𝑑𝑡 .  (2.15) 

 

2.2.4 Movimento retilíneo uniformemente variado 

Esse movimento caracteriza-se por apresentar uma aceleração 

constante e a consequência é apresentar incrementos de velocidades iguais 

em intervalos de tempos iguais. Podemos facilmente deduzir o gráfico da 

velocidade em função do tempo com um exemplo abaixo, a partir da Tabela 2.1 

abaixo, que apresenta um corpo se movimentando com aceleração constante, 

ou seja, com a velocidade variando uniformemente com o tempo. 

 

T(s) 0 1 2 3 4 5 

V(m/s) 10 20 30 40 50 60 

Tabela 2.1: Tabela da velocidade em função do tempo que mostra os dados de um exemplo de 
movimento com aceleração constante. 

Perceba que a aceleração constante gera os aumentos da velocidade 

são iguais para intervalos de tempos iguais e com isso o gráfico seria uma 

função do primeiro grau do tipo: 

 

𝑉(𝑡) = 𝑉0 + 𝑎 (𝑡 − 𝑡0) , (2.16) 

 

onde V0 é a velocidade inicial, a aceleração e t e t0 os limites de tempo 

analisados.  

Para se chegar na função horária que rege esse movimento, podemos 

integrar a equação acima de maneira análoga como fizemos na resolução do 

problema inverso, na seção que trata do movimento uniforme Equação 2.17, do 

movimento retilíneo uniforme.  

 

𝑋(𝑡) − 𝑋(𝑡0) =  ∫ 𝑉
𝑡

𝑡0
(𝑡) 𝑑𝑡 . (2.17) 

 

Chamando de X(t0) de posição inicial X0 chegamos a seguinte lei horária: 
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𝑋(𝑡) = 𝑋0 + 𝑉0(𝑡 −  𝑡0) + 
1

2
 𝑎(𝑡 −  𝑡0)2 ,  (2.18) 

 

Um exemplo de aplicação para este movimento que acabamos de 

abordar é movimento retilíneo vertical nas proximidades da superfície do 

planeta Terra. Este movimento vertical de um corpo que está próximo ao solo é 

chamado de queda livre, desde que ele seja abandonado e se considere 

desprezível a ação do ar. Ou ainda, de um lançamento vertical, que difere da 

queda livre por apresentar velocidade inicial vertical orientada para cima. Estes 

movimentos são descritos pelas equações 2.16 e 2.18. 

A aceleração desta aplicação é denominada aceleração da gravidade e 

indicada por g. Como o movimento se realiza nas proximidades da superfície 

terrestre, a aceleração da gravidade é considerada constante. Assim, a queda 

livre e o lançamento vertical são movimentos retilíneos uniformemente 

variados. 

 

 

2.2.5 Composição de movimento e o lançamento de projéteis 

A intenção desta seção não é mostrar e esgotar todo assunto sobre 

decomposição de movimento e sim a parte que decompõe o movimento em 

dois movimentos particulares e difíceis do aluno visualizar no seu dia a dia.  

Moyses Nussenzveig [NUSSENZVEIG 1981] apresenta um trecho do livro 

de Galileu sobre o Princípio da Simultaneidade e da Independência. Estes dois 

Princípios reconhecidos por Galileu que lhe permitiu descrever corretamente, 

pela primeira vez o movimento de projéteis. Em seu “Diálogo sobre os dois 

principais sistemas do mundo” Galileu havia explicado a independência do 

movimento e veio a refutar as ideias de Ptolomeu, eis o argumento conforme 

expresso por Salviati: 

 

Se a Terra tivesse em movimento diurno de rotação, se deixasse cair 
do alto de uma torre uma pedra, sendo transportada pela Terra em 
sua rotação, já se teria deslocado de muitas centenas de jardas para 
leste durante o tempo de queda da pedra, e a pedra deveria atingir o 
solo a essa distancia da base da torre. Também é mencionada a 
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experiência em que se deixa cair uma bola de chumbo do topo ao pé 
do mastro, mas, se se deixa cair a mesma bola do mesmo ponto com 
o navio em movimento ela cairá a uma distancia do pé do mastro 
igual à distancia de que o navio se tiver deslocado durante a queda. 
(NUSSENZVEIG, 1981, p. 69) 

 

Ao refutar o argumento Salviati começa a perguntar a Simplício:  

 

Salviati: Muito bem. Você jamais fez esta experiência do navio? 
Simplício: Nunca fiz, mas certamente acredito que as autoridades 
que formularam o argumento foram cuidadosas [...] 
Salviati: [...] Você o toma como certo sem tê-lo feito [...] e eles 
fizeram o mesmo – tendo fé em seus antecessores, e assim por 
diante, sem jamais chegar a alguém que o tenha feito. Pois quem 
quer que faça a experiência verá que ela mostra exatamente o 
contrário do que foi escrito, ou seja, que a pedra sempre cai no 
mesmo ponto do navio, quer ele esteja em movimento ou não. O 
mesmo vale para a Terra: Nada pode ser inferido sobre o movimento 
ou a imobilidade da Terra pelo fato de que a pedra sempre cai ao pé 
da torre. 

 
E Salviati explica a Simplício que a pedra que se deixa cair do topo 
do mastro de um navio em movimento já compartilha do movimento 
do navio, ao passo que o movimento de queda livre na direção 
vertical é independente deste, de forma que não há diferença no 
ponto de queda em relação ao navio. (Ibid., 1981, p. 69) 

 

 

2.2.6 Decomposição da velocidade 

  Quando se atira obliquamente um objeto sob a ação do campo 

gravitacional ele assume uma trajetória parabólica, a velocidade vetorial inicial 

pode ser dividida em duas projeções e calculada com o auxílio da 

trigonometria. A Figura 2.10 ilustra a decomposição da velocidade em dois 

eixos ortogonais. 

 

 

Figura 2.10: Decomposição da velocidade nos eixos ortogonais. (Gerado no GeoGebra pelo 
autor) 
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As projeções Vx e Vy podem ser calculadas com o auxílio da 

trigonometria e onde: 

 

𝑉𝑥 = 𝑉. 𝑐𝑜𝑠 𝜃  , (2.19) 

 

𝑉𝑦 =  𝑉. 𝑠𝑒𝑛 𝜃 ,   (2.20) 

 

A simplificação desta vez fica por conta de considerarmos o movimento 

do corpo nas vizinhanças da superfície da Terra, a Terra como plana e a 

aceleração da gravidade constante. Então teríamos uma composição de 

movimento, sendo no eixo vertical um movimento variado e na horizontal com 

ausência de aceleração um movimento uniforme. 

Aplicando as equações das seções 2.2.3 e 2.2.4 e chamando a = - g, 

pois a aceleração da gravidade é um vetor que aponta para o centro da Terra, 

fazendo X0 = Y0 = 0 e fazendo t0 = 0, teremos: 

 

Vy = 𝑉0 . 𝑠𝑒𝑛 𝜃 − 𝑔. 𝑡 , (2.21) 

 

𝑌 = 𝑉0 . 𝑠𝑒𝑛𝜃 −
1

2
 . 𝑔. 𝑡2 ,  (2.22) 

 

𝑋 = 𝑉0. 𝑐𝑜𝑠 𝜃 . 𝑡  (2.23) 

 

A altura máxima atingida ocorre quando a velocidade Vy se anula, ou 

seja, pela equação 2.21 teremos; 

 

𝑡𝑚  =  
𝑉0 .𝑠𝑒𝑛 𝜃

𝑔
 , ( 2.24) 

 

e o valor correspondente de y máximo que corresponde a altura máxima é 

dado pela substituição da equação 2.24 na equação 2.22: 
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𝑌𝑚 =
𝑉2

0 . 𝑠𝑒𝑛2 𝜃

2𝑔
 ,  ( 2.25) 

 

Podemos deduzir facilmente o tempo total de voo pela Equação 2.22, 

igualando Y a zero e resolvendo a equação do 2º grau encontraremos duas 

raízes para t, a primeira é zero, pois, corresponde o instante de lançamento em 

que o copo está em y = 0 e a outra é da pela equação: 

 

𝑡 =  
2.𝑉0 .𝑠𝑒𝑛 𝜃

𝑔
 = 2. 𝑡𝑚 ,  ( 2.26) 

 

o que nos leva a concluir que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. 

A distância X máxima entre o ponto de lançamento e o ponto em que o 

projétil volta a passar em y = 0 pode se chamar alcance A e deduzida pelas 

equações 2.26 e 2.23. 

𝑋 = 𝑉0. 𝑐𝑜𝑠 𝜃 . 𝑡 ⇒ 𝐴 = 𝑉0. 𝑐𝑜𝑠 𝜃 .  
2. 𝑉0 . 𝑠𝑒𝑛 𝜃

𝑔
 

 

𝐴  =
𝑉2

0

𝑔
 . 𝑠𝑒𝑛 (2𝜃) ,   (2.27) 

A intenção desse capítulo não é mostrar e esgotar todo assunto sobre 

decomposição de movimento e sim a parte que decompõe o movimento em 

dois movimentos particulares e difíceis do aluno visualizar no seu dia a dia.  

 

 

2.3 TIC’s, Video análise e Tracker 

 O conteúdo trabalhado na Física, por vezes, é apresentado de maneira 

abstrata através de uma metodologia oral ou de conceitos teóricos, de tal forma 

que, esse conteúdo não possui significância para o aluno, assim o processo de 

aprendizagem apresenta falhas. Esse problema, no contexto escolar, se agrava 

com a vida contemporânea, onde professores e alunos acessam tecnologias 

cada vez mais avançadas, onde aulas monótonas e apenas expositivas ficam 

pouco atrativas comparadas ao uso de aparelhos eletrônicos sofisticados, que 

grande parte dos alunos tem à palma da mão. O uso de Tecnologias de 
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Informação e Comunicação (TIC’s) em sala de aula vem ao encontro dessas 

observações e tenta inserir esse aluno ligado às novas tecnologias em um 

contexto educacional que apresenta uma metodologia tecnológica participativa. 

Os smartphones, tablets e computadores são instrumentos que servem 

como alternativa para uma educação mais próxima da realidade do aluno e são 

atrativos que podem melhorar e valorizar a aula. A escola deve ensinar o aluno 

a conviver com as novas tecnologias para que o aluno se torne um cidadão 

consciente das mudanças que ocorrem no mundo moderno. 

As dificuldades apresentadas pelos alunos na Física são conhecidas 

pelos pesquisadores em ensino de Física, porém os métodos utilizados em 

sala são antigos e não promovem o estreitamento da relação professor-aluno. 

As TIC’s apresentam uma alternativa eficaz para esse problema, para Moreira 

(2002) apesar do grande avanço da pesquisa sobre ensino de Física no Brasil, 

no sentido da compreensão dos problemas relativos ao ensino de ciência, 

ainda há pouca aplicação desses resultados em sala de aula. 

Complementando a importância do uso das TIC’s frente os problemas 

enfrentados pelo professor em sala, Santos (2006) afirma que as dificuldades 

que os alunos possuem na aprendizagem dos conceitos Físicos ocorrem 

devido aos métodos tradicionais de ensino, a ausência de meios pedagógicos 

modernos e de ferramentas que auxiliam a aprendizagem. 

Para Cavalcanti (2006), a inserção da informática nas aulas de Física, 

bem como, o uso de programas de simulação, proporciona realizar 

experimentos que só seriam viáveis em laboratório, além de reproduzir com 

precisão situações reais, dando oportunidade ao professor e ao aluno um 

trabalho rico em possibilidades. 

Isto mostra o quão poderoso é o uso de simulações nas aulas de Física. 

Para Ferreira (2000) softwares que trabalham simulação e modelagem 

promovem uma maior viabilidade do processo de ensino-aprendizagem da 

Física, pois através de situações observáveis da vida real e modeláveis por 

programas computacionais, o aluno poderá correlacionar os conceitos vistos 

em sala de aula e aplicá-los com uso do software. 
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 A vídeo análise apresenta uma alternativa que pode proporcionar uma 

interação entre o aluno, professor e o evento estudado através do vídeo 

produzido neste estudo e ainda vai ao encontro com o uso das TICs na sala de 

aula do ensino médio. Assim o processo de ensino aprendizagem apresenta 

uma alternativa dinâmica para o aluno na investigação de fenômenos 

relacionados a esta ciência.  

A vídeo análise consiste em fazer uma tomada de vídeo de um 

experimento e depois realizar uma análise sobre as grandezas da Física 

envolvidas. Um exemplo é o estudo de grandezas da Mecânica como posição, 

velocidade, aceleração e força sobre um corpo. Na cinemática, podemos 

utilizar o vídeo juntamente com a base de tempo do filme e com um ajuste de 

escala para comparação com o tamanho real do experimento podendo assim 

retirar dados de posição e tempo. Atualmente a retirada de dados pode ser 

facilitada através de softwares específicos para vídeo análise. 

Entre os softwares que possibilitam a vídeo análise, destaca-se o 

Tracker.  Este programa é gratuito e foi criado pela OSP (OPEN SOURCE 

PHYSICS), revelando-se uma boa ferramenta para modelagem computacional 

de fenômenos físicos, analisando quadro a quadro a posição de um corpo em 

movimento, permite que analisemos movimentos e visualizemos gráficos que 

nas indicam o modelo matemático para tal fenômeno, ele utiliza materiais de 

fácil acesso, como por exemplo, um celular (com câmera) para filmagem ou 

uma câmara, um computador.   

Nas palavras de Bonventi e Aranha: 

 

O Tracker permite o ajuste de várias funções aos dados 
experimentais podendo também, caso seja necessário, ser construído 
o próprio modelo matemático [...] Essas facilidades em obter os 
dados experimentais e tratá-los matematicamente viabilizam a 
discussão de conceitos físicos através da realização de experimentos 
junto aos alunos, principalmente nas escolas públicas carentes de 
laboratórios de Física. (BONVENTI e ARANHA, 2015, p. 2) 

 

E ainda Jesus e Sasaki: 
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O software Tracker provou ser uma ferramenta eficiente para a 
obtenção de medidas de posição do centro de massa e de tempo, 
nas duas fases do movimento. (JESUS e SASAKI, 2014, p.1) 

  

Este software revela um potencial diferenciado para descrever, explicar, 

prever e entender os fenômenos, indo ao encontro com as aplicações das 

TIC’s. A Figura 2.12, apresenta uma imagem da tela inicial do sitio, 

www.physlets.org/tracker, de origem da plataforma de instalação e com 

orientação de uso do programa.  

 

 

Figura 2.12: Imagem da tela inicial de apresentação e manual de instalação do software livre 

Tracker. 

 

Para Burak e Barbiere (1994), abordagens que enfatizem simulação e a 

modelagem matemática proporcionam uma aprendizagem significativa, como 

uma ferramenta capaz e eficaz para a compreensão e interpretação da 

realidade, trazendo benefícios aos alunos no desenvolvimento do pensamento 

lógico-matemático, tornando mais rico e interessante o processo de ensino-

aprendizagem e contribuindo de forma significativa. Assim, o aluno aprende 

participando, tomando atitudes diante de fatos, vivenciando sentimentos e 

escolhendo procedimentos para atingir seus objetivos, assimilando então com 

maior profundidade os conteúdos. 

Com isso acreditamos que a vídeo análise ajude o aluno no seu 

aprendizado, além disso, se mostra importante na formação dos alunos, pois 



 

 

26 

 

ajuda a desenvolver as Competências e Habilidades, como sugerido pelos 

PCNs [BRASIL, 1998]: 

 

 Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas 

gráficas para a expressão do saber físico. Ser capaz de 

discriminar e traduzir as linguagens matemáticas; 

 Elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos temas físicos 

trabalhados; 

 Desenvolver a capacidade de investigação física; 

 Classificar, organizar, sistematizar. Identificar regularidades. 

Observar, estimar ordens de grandeza, compreender o conceito 

de medir, fazer hipóteses, testar. 

 Conhecer e utilizar conceitos físicos. Relacionar grandezas, 

quantificar, identificar parâmetros relevantes. Compreender e 

utilizar leis e teorias físicas. 

 Compreender a Física no mundo vivencial e nos equipamentos e 

procedimentos tecnológicos. 

 Construir e investigar situações–problemas, identificar a situação 

física, utilizar modelos físicos, generalizar de uma a outra 

situação, prever, avaliar, analisar previsões. 

 Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de 

sua história e relações com o contexto cultural, social, político e 

econômico. 

 

Visando possibilitar uma abordagem diferenciada da cinemática em sala 

de aula em contraposição as abordagens tradicionais o presente trabalho 

apresenta uma alternativa de visualização de fenômenos experimentais através 

de vídeo análise utilizando o software gratuito Tracker, que possibilita minimizar 

as dificuldades do professor que não possui um laboratório em sua escola. E 

mais, a vídeo análise também minimiza a dificuldade com o manuseio de 

instrumentos de medida, análise de resultados, suas conexões com a teoria e o 

tratamento do erro experimental. Assim a vídeo análise abre uma possibilidade 
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de unir a Física da sala de aula com observações experimentais e pode 

apresentar excelentes resultados. 
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Capítulo 3 

Metodologia 

 

Neste capítulo apresentamos a motivação na escolha do tema, a 

importância do conteúdo, a escolha da escola para aplicar o produto, a 

elaboração da sequência didática, um relato da aplicação e a metodologia 

usada na análise e avaliação do produto educacional.  

  

 

3.1 Escolha do tema 

O tema foi escolhido dentro do planejamento realizado pela equipe de 

Física da escola onde o produto educacional foi aplicado. O assunto da aula 

em vários contextos em que o professor começa apresentando a Física, 

mostra-se como porta de entrada para essa ciência e se apresenta como uma 

etapa em que o aluno se depara com diversas fórmulas e consequentemente 

com uma aprendizagem mecânica. O ensino de Física tem–se realizado com 

frequência mediante a apresentação de conceitos, leis e fórmulas, de forma 

desarticulada, distanciados do mundo vivido pelos alunos e professores, por 

isso, vazios de significado. Com isso, o intuito foi confeccionar um produto para 

que através do uso de vídeo análise o aluno possa aprender os conceitos 

sobre cinemática de forma significativa.  

A cinemática é facilmente associada com o dia a dia do aluno e a 

compreensão de conceitos dessa parte da física é fundamental para o 

entendimento da Mecânica Newtoniana. A confusão entre aceleração e 

velocidade tradicionalmente estudadas nas concepções espontâneas é um 

tema que é recorrente e altamente observada em sala de aula e que pode ser 

reforçada numa abordagem puramente mecânica, onde o aluno se depara com 

exercícios que exigem meras aplicações de fórmulas, sem significados de 

conceitos físicos. O aprendizado mecânico insiste na solução de exercícios 

repetitivos, pretendendo que o aprendizado ocorra pela memorização e não 

pela construção do conhecimento através das competências adquiridas. Na 
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maioria dos livros didáticos, a parte conceitual sobre o tema é muito precária. 

Logo, o intuito da escolha do tema foi apresentar uma aula com a parte 

conceitual melhor trabalhada. Daí a importância de preparar uma sequencia 

didática sobre o assunto em que o aluno participe de forma ativa trocando 

conceitos com seus pares e com o professor. 

O produto educacional foi aplicado nas primeiras e segundas séries do 

ensino médio do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ) da 

rede da Fundação de Apoio às Escolas Técnicas (FAETEC) na cidade do Rio 

de Janeiro. A FAETEC é uma rede de escolas técnicas, ligada à Secretaria de 

Ciência e Tecnologia e não apresenta uma base curricular comum como a 

Secretaria de Educação do mesmo estado, com isso, a equipe de Física baseia 

seu planejamento nas Diretrizes curriculares do MEC, nos PCN’s + e 

atualmente já vislumbra a atualização do seu planejamento na Base Nacional 

Comum (BNCC).  

Essas aulas serviram para auxiliar o aluno no seu aprendizado, pois: 

ordena os conceitos, planeja as estratégias de trabalho, promove atitudes 

críticas, objetivas e científicas, mostrando os caminhos e métodos de 

investigação quando se encontram frente a uma situação desconhecida.  

 

 

3.2 Elaboração da Sequência Didática e Manual de Aplicação 

Para formar um aluno crítico, precisa–se desenvolver uma visão 

ampliada de mundo. Os modelos científicos são frutos do desenvolvimento do 

raciocínio da mente humana, e formar um aluno para ter essa visão ampliada, 

é inserir e fazê–los participar das construções desses modelos nas ciências. 

Considerando que o aprendizado tem seu ponto de partida no meio em que o 

aluno vive e na relação entre ele, seus pares e os professores, acreditamos 

que, é possível desenvolver um aprendizado significativo e que aproxime a 

escola do resto do mundo.  

Nas aulas de Física, por exemplo, as manipulações de equipamentos do 

cotidiano do aluno e os softwares computacionais, permite adquirir diferentes 

formas de percepção quantitativa, qualitativa, de manuseio, observação, 
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confronto, dúvida e construção conceitual sobre alguns fenômenos. É nesse 

aspecto que se baseia o planejamento destas aulas. 

Espera–se que essa sequência de aulas contribua para formação de 

uma ação de participação efetiva do aluno, que ajude a interpretação dos fatos, 

fenômenos e processos naturais, através de perguntas o roteiro do aluno 

estimula a participação e a troca dos conceitos com seus pares e com seu 

professor. 

Para alcançar este objetivo foi elaborada uma sequencia didática que 

começa com um questionário para uma avaliação diagnostica do conhecimento 

prévio vivencial dos alunos sobre o assunto, um roteiro de atividades de vídeo 

análise realizada com seus pares e professor e por fim uma sistematização dos 

conceitos envolvidos na vídeo análise. A sequência didática produzida e 

aplicada encontra-se no Apêndice 1. 

A sequência inicia com um questionário prévio, que foi confeccionado a 

partir de vídeos produzidos no estúdio da TV universitária TVR - da UFF, 

abordando alguns movimentos apresentados tradicionalmente em livros 

didáticos do ensino médio, onde o aluno deveria ser capaz de identificar a 

relação entre deslocamento, velocidade e aceleração, percebendo a marcação 

da posição ou a confecção dos gráficos e tabelas realizadas no software 

didático Tracker. O intuito da aplicação desse questionário era levantar os 

conceitos do censo comum, por exemplo, aceleração, velocidade, trajetória e 

deslocamento, são conceitos que fazem parte do cotidiano do aluno e trazê-los 

à tona em uma aula de Física requer um conhecimento por parte do professor 

sobre o que os alunos trazem em mente sobre tais conceitos. Esse 

questionário também serviu para mobilizar os alunos na mudança de postura, 

ativando a curiosidade pela experimentação e servindo de parâmetro para a 

avaliação que seria aplicada durante a aula e na sistematização. 

Na vídeo análise o software apresenta a possibilidade de adicionarmos 

um eixo de análise, marcar o objeto como ponto de massa, marcarmos a 

posição do objeto que se movimenta frame a frame da filmagem, adicionar uma 

escala de medição, construir tabelas e gráficos. Todas as possibilidades 

descritas cumprem as etapas tradicionalmente trabalhadas e abrem a 
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discussão dos seguintes conceitos: partícula, referencial, posição, trajetória, 

distância percorrida, velocidade, aceleração e decomposição de movimento, 

todos estes conceitos foram planejados na sequência de perguntas 

apresentadas na sequência didática. 

O produto educacional vem acompanhado de um Manual de aplicação 

para o professor, que orienta e explica a concepção da aula pensada pelo 

autor. Neste Manual apresentamos as respostas esperadas para cada questão 

da sequencia didática, apresentamos um manual de instalação e utilização do 

software Tracker, dicas de filmagens e produção de vídeos para utilizar com 

software e interferências necessárias feitas pelo professor para que a aula se 

desenvolva de maneira satisfatória.  

 

 

3.3 Aplicação e avaliação 

 

3.3.1 Aplicação 

A aplicação do produto foi planejada para turmas do ensino médio, 

primeira série, onde muitos alunos tiveram um contato superficial com a Física 

e turmas da segunda série em forma de revisão.  A aplicação foi planejada para 

ser realizada em 4 aulas de 50 minutos onde o colégio escolhido para a 

aplicação dessas aulas são duplas, ou seja, 100 minutos. O planejamento 

também levou em consideração o contexto de poucas aulas semanais, 

realidade das escolas públicas do Rio de Janeiro. Foram utilizados recursos 

computacionais, onde o software Tracker encontrava-se instalado no 

computador utilizado na aula e de recurso multimídia, através de projetores 

(“data show”).  

A sequência didática do produto é dividida em 3 Partes. Na primeira 

parte aplicou-se um questionário prévio, para levantar o conhecimento que os 

alunos traziam. Este questionário o aluno respondeu olhando para os vídeos 

propostos pelo professor e com dados e gráficos gerados pelo software 

Tracker. O aluno deveria representar uma seta para indicar o sentido e a 

direção da aceleração do corpo em movimento. Neste questionário foram 
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apresentados os movimentos mais comuns estudados na cinemática escalar 

que aparecem nos livros didáticos. Ainda na primeira parte da aula, conduzida 

por uma sequência de perguntas a sequência didática abordou assuntos 

importantes para entendimento da cinemática como: partícula ou móvel, 

referencial, posição, trajetória e velocidade média. Todas as perguntas foram 

planejadas, afim de que os alunos pudessem responder e o professor explicar 

usando o auxílio da vídeo análise feita no Tracker. 

A segunda parte da aula é voltada a retirada de dados e análise dos 

gráficos, nesta parte o professor teve o intuito de auxiliar o aluno no 

entendimento das leis que regem o movimento e fazer uma comparação com a 

resposta dada no questionário prévio.  

A terceira parte é voltada a sistematização dos conceitos abordados nas 

duas primeiras partes. Para isso, o professor retomou as perguntas do roteiro 

e, com a ajuda da vídeo análise, foi conduzindo a discussão para que a 

compreensão dos fenômenos abordados e as leis físicas sejam assimiladas e 

entendidas. 

Apresentamos uma sugestão de atividade para avaliação final na 

sequencia didática (Apêndice 1), tendo em vista a motivação dos alunos, em 

manipularem o Tracker, observada pelo professor que aplicou o produto 

educacional. Nessa atividade os alunos respondem perguntas relacionadas as 

aulas desenvolvidas e podem realizar todas as etapas num vídeo construído 

por eles próprios. Essa parte foi planejada, mas não foi aplicada, devido à 

greve ocorrida na rede FAETEC no estado do Rio de Janeiro.  

Na abordagem dessas aulas o professor realiza a vídeo análise 

projetando-a, usando a sequência didática para nortear a aula. Na sequência 

didática encontram-se, basicamente, as perguntas a serem respondidas e a 

atividade é executada através da projeção, pode ser realizada na sala de aula, 

em salas de projeção ou em laboratórios de informática equipados com 

projetores. Neste caso, os alunos podem repetir a simulação feita pelo 

professor.  

 

3.3.2 Avaliação do produto 
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O produto Educacional apresentado neste trabalho foi avaliado  através 

das respostas às atividades realizadas na sequência didática. Para analisar as 

respostas usamos uma metodologia chamada Análise de Conteúdo, a mesma 

apresenta uma alternativa de interpretação de dados coletados e pode ser 

usada na área da educação. 

 A Análise de Conteúdo é uma análise interpretativa, sistemática, 

qualitativa e quantitativa que se manifesta nas comunicações. Como descreve 

Bardin [BARDIN 1979]: 

 

Analise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e 
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção (variáveis inferidas) desta 

mensagem. (BARDIN 1979 , p. 42) 
 

 A Análise de Conteúdo pode ser muito útil na área de educação onde 

dados coletados através de entrevistas, questionário abertos, discurso ou 

documentos, servem como resultados, ajudando o educador a retirar do 

material analisado o conteúdo manifesto ou latente. O objetivo é classificar os 

sentidos existentes no material, além de permitir que se destaquem as 

principais regularidades e indicadores úteis aos objetivos da pesquisa. 

 O método de levantamento das respostas aos objetivos da pesquisa 

poderá ser realizado através de entrevistas transcritas, questionário, 

documentos da escola, artigos, etc. O pesquisador deverá fazer uma seleção, 

uma divisão, uma categorização e uma classificação para uma análise, que 

pode ser qualitativa e ou quantitativa das respostas do material analisado. 

Segundo Bauer (2000) as etapas de análise podem seguir alguns princípios de 

qualidade como: coerência e simplicidade do referencial de codificação, 

transparência da documentação, fidedignidade e validação. 

 Neste trabalho a Análise de conteúdo foi feita através da frequência das 

respostas gerando parâmetros estatísticos e assim avaliar um padrão de 

resultados. Por fim, este método se vale de inferência e interpretação para se 

obter informações importantes, por isso é subjetivo e intuitivo e acreditamos 

que a estatística leva o pesquisador a tirar os significados inerente ao objetivo. 
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Assim, a técnica de Análise de Conteúdo foi usada na análise e interpretação 

das respostas dos alunos aos roteiros de atividade da sequência didática 

durante as aulas. 

Usando a Análise de Conteúdo, foram categorizadas as respostas dos 

alunos, no questionário prévio e as categorias foram setas com direções 

variadas, e nas demais partes da aula, as respostas foram categorizadas como 

respostas: Certas, parcialmente certas, em branco e errado. E essas respostas 

serviram como parâmetro de comparação para avaliar o conhecimento sobre 

os assuntos abordados, antes e depois das explicações do professor. Essas 

perguntas, em sua maioria, foram confeccionadas de forma aberta, em que o 

aluno poderia discursar sobre o que sabiam. As respostas dadas nas perguntas 

aplicadas antes e após a explicação do professor foram sistematizadas e o 

significado dessas respostas foi organizado por meio de deduções lógicas 

justificadas, tendo como referência as respostas esperadas, que foram 

explicitadas no manual de aplicação (Apêndice2). 
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Capítulo 4 

Aplicação, ajustes e resultados 

 

4.1 Descrição dos encontros 

Neste capitulo descreveremos a aplicação da sequência didática 

(Apêndice 1), que foi dividida em dois encontros, as dificuldades encontradas, a 

forma como foi aplicado o produto, o interesse do aluno frente ao produto 

educacional, as formas de respostas dos alunos, as modificações realizadas 

pelo professor durante as aulas e o planejamento da sequência didática frente 

às dificuldades encontradas. 

Alguns ajustes na sequência didática serão relatados nesta seção, 

mostrando as dificuldades que os alunos tiveram ao responder ou a interpretar 

as questões da mesma. Durante as aulas o professor sentiu necessidade de 

expressar de forma diferente da pergunta feita na sequência didática, às vezes 

por conta da imaturidade no vocabulário dos alunos às vezes por conta de 

conhecimentos prévios insuficientes. Porém as modificações não 

comprometeram a aplicação e os ajustes foram realizados com exemplos do 

cotidiano ou usando o próprio software Tracker. Esses exemplos estão 

relatados no Manual de aplicação do Produto Educacional (Apêndice 2). 

A sequência didática foi aplicada para duas turmas de primeira série e 

duas turmas de segunda série e teve duração de 4 tempos de 50 minutos. 

Foram aplicados para um total de 60 alunos, sendo 29 de primeira série e 31 

de segunda série do ensino médio. 

 

4.1.1 Primeira parte da aula 

A primeira parte durou 100 min (2 tempos seguidos de 50 minutos), tanto 

paras turmas de primeira série quanto para as turmas de segunda série. O 

objetivo nesta primeira parte era fazer um levantamento prévio dos conceitos 

de velocidade e aceleração e abordar através de uma sequência de perguntas 

os conceitos introdutórios da cinemática, como: partícula, referencial, posição, 

trajetória, velocidade média e classificação do movimento.  
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Após a aplicação do questionário prévio o professor explicou o manuseio 

do software Tracker e em seguida as perguntas foram respondidas inicialmente 

sem a ajuda do professor, servindo como guia da aula. O professor explicou 

cada questão utilizando o software e a vídeo análise para ilustrar a explicação 

e aguardava a conclusão dos alunos. Descreveremos a seguir, na ordem 

apresentada na sequência didática, a aplicação, críticas e sugestões que foram 

observadas durante a aplicação. 

 

4.1.1.1 Questionário prévio 

O questionário prévio foi inspirado nas concepções alternativas citadas 

em vários artigos e livros por Marco Antônio Moreira [MOREIRA 2012] e a 

intenção era fazer com que os alunos ficassem frente a uma situação de 

confronto entre o que ele respondeu antes das aulas com suas respostas, após 

as aulas.  

Durante a aplicação do questionário prévio os alunos de primeira série 

mostraram-se incomodados com o conceito de vetor para representar uma 

grandeza física, já com os alunos das turmas de segunda série a 

representação vetorial exigida nas perguntas foi bem aceita. O professor teve 

que explicar, dar exemplos, para os alunos da primeira série como eles 

deveriam representar as setas das respostas. Eles apresentaram dificuldade 

como representar a aceleração nula, caso ela não existisse, a pergunta do 

questionário prévio não deixava claro para o aluno, caso a aceleração não 

exista, como ele deve responder e esse ajuste foi feito pelo professor durante a 

aula. 

Os alunos demonstraram grande entusiasmo com o Tracker e tentaram 

responder olhando não só o vídeo, apresentado pelo professor, mas também, 

para os gráficos que o programa apresenta automaticamente. As questões “e” 

e “f” do questionário prévio gerou bastante discussão entre eles. Em geral os 

alunos ficaram bastante curiosos pela resposta porem o professor não as deu 

para que após as aulas eles pudessem confrontar suas respostas com as suas 

conclusões após a explicação do professor. 
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4.1.1.2 Conceitos da cinemática 

As turmas ficaram surpresas com esse tipo de aula, pois foram 

colocados em situação de protagonistas, manifestando suas dúvidas e 

discutindo suas respostas com os colegas e com o professor para tentar 

responder as perguntas propostas. 

Algumas perguntas precisaram de ajustes e na própria aula o professor 

o fez. Foi o caso das perguntas “a” e “g” da primeira parte, conceitos de 

cinemática, do roteiro de atividade (página 78 e 80 do apêndice 1). A primeira 

pergunta da letra “a” ficou muito aberta, pois os alunos de primeira série que 

apresentavam um contato muito superficial com a física não tinham noção do 

conceito de partícula. A pergunta “g” também gerou uma grande discussão 

entre os alunos de primeira série eles manifestaram muitas dúvidas sobre o 

comando da questão, pois não conseguiam expressar um conceito físico que 

representasse rapidez. 

As perguntas “b” e “c” (página 80 do apêndice 1) gerou um debate 

intenso sobre como perceber se o corpo está ou não em movimento, a questão 

do referencial foi bastante discutida, a princípio as turmas de primeira série 

ficaram confusas com a pergunta “c” mas com uma breve explicação 

entenderam a proposta da pergunta e acreditamos que o confronto destas duas 

questões foram importantes no aprendizagem sobre referencial.  

Na pergunta “f” (página 90 do apêndice 1) o professor fez uma 

comparação entre os vídeos das questões “a”, “b” e “c” do questionário prévio, 

apesar da questão não abordar essa comparação o professor a fez, a vídeo 

análise se mostrou um recurso bastante interessante na abordagem sobre a 

classificação dos movimentos uniforme e uniformemente variado. 

Em todas as turmas em que o professor apresentou o programa foi 

percebido uma motivação para conhecer e aprender o programa Tracker e por 

consequência os conceitos físicos envolvidos. Os alunos verbalizaram que 

normalmente assistem aulas expositivas, sem falar muito, escutam o professor, 

anotam as fórmulas e fazem os exercícios e que nessa aula eles discutiram 

muito entre eles e com o professor sobre as respostas que dariam para as 

perguntas que foram elaboradas. 
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4.1.2 Segunda parte 

O objetivo da segunda parte da aula foi demostrar na vídeo análise a 

retirada de dados, a análise de dados, construir através do Tracker as leis que 

regem o movimento e confrontar as respostas que eles deram no questionário 

prévio com a nova resposta após a aula. 

 

4.1.2.1 Vídeo Análise 

Nesta parte da aula o professor demonstrou a retirada de dados em 

cima do vídeo preparado na questão “f” do questionário prévio (página 77 do 

apêndice 1) o objetivo desta parte era estudar a decomposição do movimento, 

analisando o movimento em dois eixos, comparando com a análise feita na 

primeira parte da sequência didática os alunos puderam observar a 

classificação do movimento para cada eixo separadamente. 

Na pergunta “e” (página 84 do apêndice 1) o professor ajustou a 

pergunta pois deveríamos perguntar sobre a classificação do movimento, essa 

questão também ficou aberta e o professor precisou especificar o que estava 

perguntando. 

As expectativas dessa parte da aula foram atendidas, a rotina da sala de 

aula muitas vezes baseada em aulas expositivas, cópia de conteúdo, exemplos 

e exercícios,  foram deixadas de lado em troca de uma postura participativa. 

Essa nova postura demanda de ambas as partes um envolvimento maior dos 

participantes do processo ensino-aprendizagem. Alguns alunos de segunda 

série ficaram bastante animados e fizeram uma vídeo análise de um vídeo 

criado por eles, e cumprindo o planejamento sugerido na sequencia didática 

como avaliação final (Apêndice 1). Outros alunos de primeira série 

verbalizaram que foi legal, mas dava “muito trabalho”. A intenção era fazer com 

que os alunos saíssem de um “papel” de meros expectadores e assumissem 

um “papel” de protagonista. E nesse sentido, a maioria dos alunos, mostrou 

boa receptividade ao produto educacional aqui apresentado, um envolvimento 

através de perguntas, sugestões e discussões entre eles. 

 



 

 

39 

 

 

4.1.2.2 Análise do Dados 

A análise dos dados foi fornecida pelo programa e a interpretação 

desses dados para formulação das equações que regem o movimento em cada 

eixo. Os alunos perceberam muito bem a diferença entre o movimento uniforme 

e o uniformemente variado e o Tracker ajudou bastante nessa percepção, o 

software também se mostrou muito importante na diferenciação da função que 

descreve o movimento e a trajetória do movimento. 

Na pergunta “e” (página 86, Apêndice 1) dever-se-ia especificar o 

sentido e a direção da aceleração, ficou aberto na parte que pergunta “por que 

isso ocorre?” e ficou sem sentido. Porém, o professor explicou a proposta da 

pergunta e não comprometeu a aplicação. Na pergunta “h” (página 87, 

Apêndice 1) deveríamos especificar melhor o que eles têm que comparar. Eles 

devem comparar os valores e o sinal retirados antes e após o giro dos eixos de 

coordenadas, os alunos ficaram confusos e mais uma vez o professor 

especificou melhor o comando da questão. Seria interessante adicionar uma 

pergunta comparando a resposta dada pelo aluno na questão “f” (página 87, 

Apêndice 1) do questionário prévio com a sua nova resposta após a análise de 

dados, porem essa pergunta foi conduzida pelo professor durante a aula. 

De maneira geral, a segunda parte da sequência didática, foi marcada 

por uma mudança na postura do professor, percebendo que muitos alunos da 

primeira série não estavam conseguindo responder as perguntas por uma 

ausência de subsunçores, assim para as turmas de primeira série na segunda 

parte da aula o professor explicou sem esperar o aluno responder as questões. 

Essa postura deu maior dinâmica a aula e os alunos se sentiram mais seguros, 

entendendo melhor os conceitos. A percepção do professor foi que os alunos 

nessa etapa da aula necessitavam de conteúdos de matemática que não 

tinham sido trabalhados com os alunos de primeira série, dentre eles o 

conteúdo de funções do 1º e 2º grau, que serão abordados ao longo da 

primeira série. 
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Os alunos ficaram surpresos e muito satisfeitos em comparar a resposta 

final sobre aceleração com a resposta dada por eles no questionário prévio, 

perceberam que a análise ficou muito fácil usando o software Tracker.  

O tempo planejado para segunda parte foi de 100 min foi suficiente. 

Acredita-se que a mudança feita com a primeira série deu um dinamismo 

melhor pra aula nessa segunda parte. 

 

 

4.2 Avaliação das aplicações 

 

4.2.1 Análise da 1ª Parte da aula 

A aula foi trabalhada com 29 alunos da primeira série e com 31 alunos 

de segunda série do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ) 

da rede FAETEC.  

 

4.2.1.1 Análise do questionário prévio 

A primeira atividade da sequência consistia na apresentação de uma 

série de 6 vídeos com vídeo análise através do Tracker. Foi pedido que os 

alunos representassem com setas, a aceleração do movimento de cada vídeo, 

caso existisse, ou com a = 0 no caso de aceleração nula. Para fins de 

organização e melhor visualização apresentaremos as categorias de respostas 

encontradas, na Tabela 4.2.1 abaixo: 

 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

a = 0 → ← ↗ ↖ ↑ ↓ ↙ ↘ 

Tabela 4.2.1: Categorias de respostas encontradas no questionário prévio. 

 

A característica do movimento analisado em cada questão do 

questionário prévio poderia ser verificada através do espaço entre as posições 

marcadas no Tracker e pelo gráfico posição versus tempo mostrado pelo 

software. 
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Na questão a), o vídeo era de um movimento retilíneo uniforme com o 

móvel se deslocando para direita: 

 

RESPOSTA FREQUÊNCIA NÚMERO DE RESPOSTAS PORCENTAGEM 

C1 10 16,67% 

C2 46 76,66% 

C4 2 3,33% 

C6 2 3,34% 

Tabela 4.2.2: Análise das respostas para a questão a). 

 

Como podemos observar na Tabela 4.2.2, apenas 16,6 % dos alunos 

responderam que a aceleração era nula, que seria a resposta correta. A 

concentração maior das respostas, 76,6%, foi na categoria C2, mostrando que 

eles associam o sentido do movimento e a velocidade com a aceleração. 

Vamos observar que essa característica aparecerá nas respostas das próximas 

questões.  

Na questão b), o vídeo era de um movimento Retilíneo uniformemente 

acelerado se deslocando para esquerda: 

 

RESPOSTA FREQUÊNCIA NÚMERO DE RESPOSTAS PORCENTAGEM 

C3 52 86,66% 

C8 2 3.33% 

C1 4 6.67% 

C2 2 3,34% 

Tabela 4.2.3: Análise das respostas para a questão b). 

 

 Nesta questão ocorreu um alto índice de acertos, 86,66% responderam 

desenhando a seta como a categoria C3, como mostra a tabela 4.2.3, as 

respostas mostram que a maioria dos alunos coloca a aceleração no mesmo 

sentido do deslocamento e nesse caso eles acertaram, pois, o sentido do 

deslocamento coincide com o sentido da aceleração. 

Na questão c), o vídeo era de um movimento Retilíneo uniformemente 

retardado com o móvel se deslocando para direita. 
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RESPOSTA FREQUÊNCIA NÚMERO DE RESPOSTAS PORCENTAGEM 

C3 16 26,66% 

C9 2 3,33% 

C4 4 6,67% 

C2 38 63,34% 

Tabela 4.2.4: Análise das respostas para a questão c). 
 

Mais uma vez a maioria das respostas, 63,34% dos respondentes tabela 

4.2.4, ficaram concentradas no sentido do deslocamento do corpo, observou-se 

que houve um aumento do percentual de acerto em relação a primeira questão. 

Vale destacar que neste grupo, 50% dos alunos são da segunda série, ou seja, 

já viram o conteúdo formalmente. Provavelmente, ficou mais fácil reconhecer a 

aceleração contrária ao movimento do que aceleração nula. 

Na questão d) o vídeo era de um movimento de Queda Livre: 

 

RESPOSTA FREQUÊNCIA NÚMERO DE RESPOSTAS PORCENTAGEM 

C7 52 86,66% 

C8 2 3,33% 

C1 4 6,67% 

Tabela 4.2.5: Análise das respostas para a questão d). 

 

Essa questão retrata o movimento de queda livre e o móvel se 

deslocava para baixo, a tabela 4.2.5 mostra a frequência das respostas onde 

86,66% dos alunos colocam a aceleração no mesmo sentido do deslocamento 

e nesse caso eles acertaram, pois, o sentido da aceleração coincide com o 

sentido do deslocamento.  

Na questão e), o vídeo era de um movimento de lançamento horizontal 

onde o corpo em movimento abandonava uma rampa de lançamento, sendo 

projetado para direita. 

 

RESPOSTA FREQUÊNCIA NÚMERO DE RESPOSTAS PORCENTAGEM 

C7 54 90,00% 

C9 6 10,00% 

Tabela 4.2.6: Análise das respostas para a questão e). 

 

A frequência de respostas é apresentada na tabela 4.2.6 e mostra 90% 

dos alunos respondendo que a aceleração aponta para baixo, resultado 

surpreendente pois tendo em vista as demais respostas, esperávamos que eles 
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colocassem a seta no sentido inicial do movimento ou inclinada como a C9, já 

que se trata de uma composição de movimento. Porem, durante a aplicação, 

eles ficaram bem confusos para responder, alguns perguntaram para o 

professor se a seta poderia fazer curva ou se poderia fazer mais de uma seta 

para representar a aceleração no decorrer do deslocamento.  

Na questão f), o vídeo era de um movimento de lançamento oblíquo e o 

corpo foi projetado inicialmente para esquerda. 

 

RESPOSTA FREQUÊNCIA NÚMERO DE RESPOSTAS PORCENTAGEM 

C1 20 33,34% 

C2 2 3,33% 

C4 2 3,34% 

C5 20 33,33% 

C7 2 3,33% 

C8 12 20,00% 

C9 2 3,34% 

Tabela 4.2.7: Análise das respostas para a questão f). 

 

Durante a aplicação eles ficaram bem confusos para responder esta 

questão, novamente alguns alunos perguntaram para o professor se a seta 

poderia fazer curva, e nessa última questão podemos compreender a 

indagação deles, eles apresentam a concepção alternativa entre força e 

movimento. Esta questão é a que apresenta as respostas mais variadas, vide 

tabela 4.2.7, pois como eles confundem o conceito de aceleração com o de 

deslocamento e nesse tipo de movimento o corpo altera o sentido de 

movimento e ainda apresenta movimento curvilíneo. As respostas são as mais 

diversificadas em relação a todo questionário prévio. Poderíamos destacar o 

percentual de 33,34% para a categoria C1 que pode ser justificada através de 

uma tentativa de uma resultante vetorial, como o corpo sobe e depois desce a 

seta resultante é zero. A categoria C5 e C8 respectivamente com 33,33% e 20% 

da frequência também chamaram a atenção. A primeira mostra os alunos 

colocando a seta que representa a aceleração no mesmo sentido da 

velocidade inicial e a segunda no mesmo sentido da velocidade final. 

Essas respostas já eram esperadas, Autores variados já publicaram 

vários artigos sobre concepções alternativas entre força e movimento, 



 

 

44 

 

mostrando que estudantes colocam a força apontando no mesmo sentido do 

movimento, essa concepção Aristotélica também aparece em nosso 

questionário prévio que mostra que os alunos confundem o conceito de 

aceleração com o conceito de velocidade, na maioria das respostas, em média 

62%, a seta da aceleração foi colocada no mesmo sentido e direção do 

movimento (velocidade). Mesmo alunos da segunda série que já estudaram o 

conceito continuam com o conceito enraizado e uma das intenções da aula é 

mudar essa concepção alternativa que é construída no seu dia a dia com a 

relação lógica que todos fazem quando observam os movimentos. 

 

4.2.1.2 Conceitos da cinemática 

Nesta etapa da sequência didática abordamos os conceitos introdutórios 

da cinemática através de 8 perguntas que serviram como guia para a aula. As 

etapas da vídeo análise através do Tracker foram realizadas para servirem de 

referência às respostas dos alunos e para explicação do professor. A seguir, 

apresentaremos a análise das respostas dos alunos e confrontaremos as 

respostas antes da explicação do professor com a conclusão escrita pelo aluno 

após a explicação do professor. Os alunos responderam o questionário 

observando a vídeo análise gerada pelo software Tracker. Em cada questão 

classificamos as respostas em quatro categorias: Em branco, Errada, 

Parcialmente certa e Certa, organizadas com numa tabela expondo a 

frequência (o número de alunos respondentes) para cada categoria. 

Na questão a), página 7 da sequência didática do apêndice 1, o Tracker 

foi utilizado para discutir a diferença entre partícula / ponto material ou corpo 

extenso e ainda definir o tipo de movimento, translação ou rotação, que seria 

abordado na aula. 

 

QUESTÃO A: Como descrito acima o ajuste da marcação do corpo pode ser 

feito através do programa, o que podemos dizer sobre o tamanho da partícula? 

Esse tamanho pode influenciar na análise do movimento? A marcação 

apresenta movimento de rotação e translação? 
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Tipo de Resposta 

Antes da explicação do professor Depois da explicação do professor 

Frequência das respostas Frequência das respostas 

1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 

Certa 0 5 5 23 

Errada 11 5 6 3 

Em branco 13 3 2 3 

Parcialmente certo 5 18 16 7 

Tabela 4.2.8: Análise das frequências das repostas para a questão a). 

 

A tabela 4.2.8 mostra a frequência de respostas dentro das categorias 

pré-estabelecidas. Nela fica evidente a melhora nos resultados das respostas 

certas e parcialmente certas nas duas séries. Destaca-se a primeira série onde 

somente 5 alunos apresentaram respostas parcialmente certas / certas antes 

da explicação do professor e após a explicação do professor essa frequência 

de respostas passa para 21 alunos. 

Essa tabela mostra também que 51 alunos assimilaram o conceito 

parcialmente certo ou certo, de que a princípio, estudamos a Física da 

partícula, de que resumimos o corpo a um ponto que se desloca, nos 

preocupando apenas com o movimento de translação e que, na vídeo análise, 

resumir o corpo a um ponto aumenta a precisão da marcação. 

Observe a resposta de um aluno para esta questão mostrada na Figura 

4.2.2 vemos que há uma mudança no vocabulário e uma melhor explicação de 

porque devemos resumir o corpo a um ponto material: 

 

 

Figura 4.2.1: Foto da resposta de um aluno. 

 

Na vídeo análise o professor marcou a posição do corpo ao longo do 

tempo utilizando o vídeo da questão “a” do questionário prévio e em seguida a 
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intenção foi abordar através da questão b) na página 8 da sequência didática 

do apêndice 1 a importância do referencial para a análise do movimento. 

 

QUESTÃO B: No vídeo acima, apresentado pelo professor, o corpo está em 

movimento? Se sua resposta foi sim, o que você percebeu que garante sua 

resposta positiva?  

 

Tipo de Resposta 

Antes da explicação do professor Depois da explicação do professor 

Frequência das respostas Frequência das respostas 

1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 

Certa 0 18 23 25 

Errada 0 3 0 1 

Em branco 2 0 0 1 

Parcialmente certo 27 10 6 5 

Tabela 4.2.9: Análise das frequências das repostas para a questão b). 

 

Esta questão é composta de duas perguntas onde fica evidente, pela 

tabela 4.2.9 que 27 alunos da primeira série responderam parcialmente certo, a 

parte que perguntava se o corpo está ou não em movimento, porém foram 

classificados como parcialmente certo pois não conseguiram explicar a 

importância do referencial para a análise do movimento, então um dado 

importante a ser revelado nesta tabela é o aumento das respostas de 

parcialmente certo para certo, onde 27 alunos estavam na categoria 

parcialmente certo e após a explicação do professor 23 passaram para 

categoria de resposta certa, pois conseguiram definir o referencial e ressaltar a 

importância dele para definir movimento e repouso.  

Nessa questão, os alunos relataram para o professor que não saberiam 

como justificar ou definir o movimento do corpo. Alguns, após a explicação do 

professor, conseguiram adquirir vocabulário para expressar a resposta 

corretamente. A foto abaixo, figura 4.2.2, ressalta que faltava vocabulário 

científico e a foto da figura 4.2.3 mostra a falta de conhecimento sobre 

referencial. 
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Figura 4.2.2: Foto da resposta de um aluno. 

 

 
Figura 4.2.3: Foto da resposta de um aluno. 

 

Uma outra análise que pode ser observada na figura 4.2.2, mostra a 

resposta de um aluno da segunda série e a figura 4.2.3 de um aluno da 

primeira série, percebemos que o discurso e o vocabulário dos alunos da 

segunda série estão mais adequados ao discurso da Física, este fato foi 

percebido durante o decorrer da aula, pois os alunos da segunda série já 

tinham trabalhado com esses conteúdos na série anterior. 

Outra resposta que mostra a mudança no vocabulário usado está na 

figura 4.2.4, nessa aparece a palavra referencial: 

 

 
Figura 4.2.4: Foto da resposta de um aluno. 
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A intenção da próxima questão, c) página 8 da sequência didática do 

apêndice 1, era provocar uma mudança no referencial para confrontar a 

resposta dada pelos alunos com a questão b).  

 

QUESTÃO C: Imagine agora se à câmara fosse instalada junto do corpo, como 

você responderia a pergunta acima? 

 

Tipo de Resposta 

Antes da explicação do professor Depois da explicação do professor 

Frequência das respostas Frequência das respostas 

1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 

Certa 2 13 14 25 

Errada 13 10 3 1 

Em branco 12 1 1 1 

Parcialmente certo 2 7 11 4 

Tabela 4.2.10: Análise das frequências das repostas para a questão c). 

 

Mais uma vez os alunos de primeira série ficaram confusos para 

responder a pergunta, isso se revela na frequência das respostas erradas e em 

branco antes da explicação do professor, 25 num total de 29 alunos. Já os 

alunos da segunda série lembraram-se da explicação da importância do 

referencial na análise do movimento da questão “b” e fizeram a associação dos 

conceitos nessa questão, por esse motivo um alto índice de acerto ou 

parcialmente certo, 20 alunos num total de 30, entre os alunos da segunda 

série. 

A tabela 4.2.10 revela um excelente crescimento no número de 

respostas certas e parcialmente certas após a explicação do professor para as 

turmas de primeira série, a frequência passou de 4 para 25 alunos. E também 

revela uma redução grande nas respostas em branco ou erradas, das duas 

séries, após a explicação do professor, apenas 6 alunos num total de 60 

ficaram nessa categoria.  

Na próxima questão, o professor repetiu o procedimento da marcação 

da posição do corpo no decorrer do tempo e para responder a questão d) na 

página 80 da sequência didática do apêndice 1, o aluno deveria observar o 

procedimento do professor na vídeo análise e perceber que para o referencial 

da câmera a posição mudava no decorrer do tempo e assim escrever a 

definição de movimento, repouso e saber diferenciar essas situações. 
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QUESTÃO D: Marcaremos a posição do corpo sucessivamente no decorrer do 

movimento, o que diferencia essa marcação na situação de movimento e 

repouso? Qual a definição de posição? E de movimento? E de repouso? 

 

Tipo de Resposta 

Antes da explicação do professor Depois da explicação do professor 

Frequência das respostas Frequência das respostas 

1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 

Certa 1 14 7 26 

Errada 11 8 0 2 

Em branco 13 2 1 0 

Parcialmente certo 4 7 21 3 

Tabela 4.2.11: Análise das frequências das repostas para a questão d). 

 

Nesta pergunta o destaque foi a falta de vocabulário dos alunos de 

primeira série para definir e explicar a diferença entre movimento e repouso, 

por isso um índice grande de respostas erradas e em branco, como mostra a 

tabela 4.2.11, porem após a explicação do professor as respostas certas ou 

parcialmente certa aumentaram significativamente, passaram de 5 para 28 

alunos. 

Já para os alunos de segunda série o aumento também foi significativo, 

mas o maior ganho foi em relação a ampliação vocabulário. 

Observe na figura 4.2.5 a resposta desse aluno de segunda série, ele 

apresenta palavras que não fazem parte do seu cotidiano para definir 

movimento e repouso, como por exemplo: posição, referencial e repouso. 

 

 
Figura 4.2.5: Foto da resposta de um aluno. 

 

A figura 4.2.6 mostra mais uma vez a tentativa dos alunos de definirem, 

movimento e repouso para um referencial. 
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Figura 4.2.6: Foto da resposta de um aluno. 

 

Na questão e) na página 81 da sequência didática do apêndice 1, o 

Tracker foi utilizado para discutir a definição de Trajetória.  

 

QUESTÃO E: Para você o que representa a diferença entre as sucessivas 

posições assumidas pelo corpo durante o movimento? 

 

Tipo de Resposta 

Antes da explicação do professor Depois da explicação do professor 

Frequência das respostas Frequência das respostas 

1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 

Certa 0 20 29 31 

Errada 7 5 0 0 

Em branco 18 4 0 0 

Parcialmente certo 4 2 0 0 

Tabela 4.2.12: Análise das frequências das repostas para a questão e). 

 

A tabela 4.2.12 mostra novamente a falta de vocabulário para expressar 

um conceito que certamente é de censo comum, este fato é retratado pelo 

número de respostas em branco da primeira série, 18 num total de 29 

respondentes. 

A resposta para essa pergunta é uma definição, ou seja, as diferentes 

posições que uma partícula assume no decorrer do tempo é definida como 

trajetória, após essa explicação, todos os alunos responderam corretamente. 

Na questão f), na página 81 da sequência didática do apêndice 1, a 

intenção era fazer uma relação entre espaço percorrido num determinado 

intervalo de tempo com o conceito de velocidade e assim conduzir o raciocínio 

do aluno de maneira lógica a definição de velocidade. 

 

QUESTÃO F: Se as diferenças entre essas posições forem cada vez maior no 

mesmo intervalo de tempo, poderíamos dizer que o corpo está mais rápido? 
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Tipo de Resposta 

Antes da explicação do professor Depois da explicação do professor 

Frequência das respostas Frequência das respostas 

1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 

Certa 8 16 26 28 

Errada 15 3 3 3 

Em branco 6 4 0 0 

Parcialmente certo 0 8 0 0 

Tabela 4.2.13: Análise das frequências das repostas para a questão f). 

 

A tabela mostra que 15 alunos da primeira série num total de 29 

responderam errado e suas resposta foram erradas pois confundem o conceito 

de velocidade com aceleração, algo que já relatamos no questionário prévio. 

A tabela 4.2.13 também evidencia um aumento significativo nas 

respostas parcialmente correta / corretas, de 32 alunos para 54, num total de 

60 respondentes, após a explicação do professor. 

 Na questão g), na página 9 da sequência didática do apêndice 1, o aluno 

deveria associar o conceito de rapidez da questão f) com o conceito de 

velocidade. 

 

QUESTÃO G: O conceito de rapidez remete a alguma palavra do dia a dia que 

você usa? Qual a conta que poderíamos fazer para representar esse conceito? 

 

Tipo de Resposta 

Antes da explicação do professor Depois da explicação do professor 

Frequência das respostas Frequência das respostas 

1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 

Certa 2 15 19 29 

Errada 14 2 0 0 

Em branco 5 8 0 0 

Parcialmente certo 8 6 10 2 

Tabela 4.2.14: Análise das frequências das repostas para a questão g). 

 

Assim como na questão f), o índice de erros ou em branco nos alunos 

de primeira série foi alto, 14 alunos num total de 29, pela associação que os 

alunos fazem entre velocidade e aceleração. Vários chegaram a verbalizar 

durante as aulas: “Professor ele está correndo muito então ele ta acelerando 

muito também!!!” 

Após a explicação do professor a frequência de respostas em branco ou 

erradas nos alunos de primeira série apresenta um resultado excelente, 

nenhuma resposta ficou nestas categorias. Ou seja, após a explicação, 
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acreditamos que boa parte dos alunos compreenderam a diferença entre 

velocidade e aceleração. 

Na questão h), na página 10 da sequência didática do apêndice 1 foi 

pedido que os alunos escrevessem a definição de posição inicial, posição final 

e variação de espaço e ainda, calcular a velocidade média com os dados 

retirados do programa. 

 

QUESTÃO H: Na figura abaixo o que significa S0, S e ∆S? Com os dados 

retirados da imagem abaixo, como calcular a velocidade média do corpo 

durante o movimento? 

 

Tipo de Resposta 

Antes da explicação do professor Depois da explicação do professor 

Frequência das respostas Frequência das respostas 

1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 

Certa 14 19 29 30 

Errada 5 0 0 0 

Em branco 3 8 0 1 

Parcialmente certo 7 4 0 0 

Tabela 4.2.15: Análise das frequências das repostas para a questão h). 

   

A tabela acima 4.2.15 mostra que, as definições e o cálculo da 

velocidade média cobrado nesta questão, foram bem assimilados nas séries 

anteriores, tanto para as turmas de primeira série quanto para as turmas de 

segunda série, antes mesmo da explicação do professor, o índice de acerto, 33 

alunos num total de 60, foi grande. 

 Com as explicações de itens anteriores onde certamente o professor 

comentou sobre as definições indagadas nessa questão, boa parte dos alunos 

conseguiram apresentar respostas corretas ou parcialmente correta antes da 

explicação do professor. 

 Esta primeira parte da aula aborda conceitos do senso comum, que se 

estabelece no cotidiano, percebemos que principalmente os alunos de primeira 

série apresentaram dificuldade de expressar corretamente os conceitos, vários 

alunos verbalizaram saber do que se tratava o assunto, mas não sabiam 

escrever a definição, isso pode ser evidenciado pela frequência de respostas 

em branco ou erradas nas turmas de primeira série. Porém acreditamos que a 

prática escolhida na sequencia didática, de esperar as respostas dos alunos 
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antes da explicação do professor, abriu um espaço importante de discussão 

entre alunos e professor, na busca da resposta correta. Os alunos verbalizaram 

que a aula era diferente e nunca participaram de aulas de Física desta 

maneira, onde eles pudessem discutir entre eles.  

O Gráfico da Figura 4.2.7 compara o número de respostas em branco 

antes da explicação do professor entre as turmas de primeira e segunda série, 

isso marcou a mudança de postura na atuação do professor, pois na segunda 

parte da aula em que os conceitos ficariam mais apurados e específicos, 

saindo do senso comum. O professor que aplicou a sequência didática, 

resolveu explicar e não mais esperar as respostas prévias dos alunos para as 

turmas de primeira série. Alunos da primeira série ainda não tiveram contato 

com funções em matemática e a ocorrência de respostas em branco ou 

erradas ficariam altas, mas as perguntas serviram como um guia, uma 

sequência didática para organizar a aula. 

 

 
Figura 4.2.7: Gráfico comparativo das respostas em branco entre primeira e segunda séries 
antes das explicações do professor, para todas as questões da primeira parte da sequência 

didática. 

 

4.2.2 Análise da 2ª Parte da aula 

Nesta parte da sequência didática utilizamos o Tracker para retirar os 

dados do movimento do corpo no vídeo da questão f) do questionário prévio, 

que trata sobre um lançamento oblíquo e ainda com o auxílio do software 

analisamos os dados, o Tracker gera tabelas e gráficos automaticamente 

conforme a marcação da posição do corpo é efetuada e ainda possui um 

recurso de análise de gráficos ajustando as funções mais adequadas aos 

gráficos gerados. Todo esse procedimento foi realizado pelo professor durante 

a aplicação da segunda parte da sequência didática e em seguida o professor 
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aplicou as perguntas que estão a seguir. A segunda parte da aula foi dividida 

em duas etapas: Retirada de dados e Análise dos gráficos. Apresentamos os 

resultados das respostas dos alunos a seguir. 

 

4.2.2.1 Obtenção de dados 

Nesta etapa da aula o professor marcou a posição do móvel no decorrer 

do tempo no vídeo da questão f) do questionário prévio, que é um exemplo de 

lançamento oblíquo. Preparamos as perguntas a seguir que orientaram e 

conduziram a aprendizagem dos alunos. Nas questões a), b), c), d) e e), página 

85 e 86 da sequência didática, a intenção era classificar o movimento olhando 

para as posições marcadas no programa. Apresentaremos as tabelas de 

frequências de respostas dos alunos, a comparação antes e depois da 

explicação do professor só faz sentido para as turmas de segunda série pois 

como já foi relatado anteriormente o professor mudou a postura para as turmas 

de primeira série, não esperando previamente as respostas dos alunos. 

 Na questão a) página 84 da sequência didática no apêndice 1 a intenção 

era verificar se alunos seriam capaz de classificar o movimento olhando 

apenas para as posições marcadas no Tracker, eles deveriam perceber se a 

velocidade estava aumentando, diminuindo ou permanecendo constante. 

 

QUESTÃO A: Para este movimento analisado, a velocidade média do corpo 

em cada intervalo de tempo, aumenta, diminui ou permanece constante? Faça 

essa análise no eixo X (eixo horizontal). 

 

Tipo de Resposta 

Antes da explicação do professor Depois da explicação do professor 

Frequência das respostas Frequência das respostas 

1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 

Certa  9 21 27 

Errada  9 5 2 

Em branco  13 3 2 

Parcialmente certo  0 0 0 

Tabela 4.2.16: Análise das frequências das repostas para a questão a). 

 

A tabela 4.2.16 mostra a frequência de respostas dos alunos e um 

número elevado de respostas corretas, 48 alunos de um total de 60, 
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responderam corretamente após a explicação do professor, isso mostra que a 

maioria entendeu a diferença entre movimento uniforme e o movimento 

uniformemente variado. Porem uma análise importante a ser feita é que 22 

alunos num total de 31 alunos de segunda série responderam errado ou em 

branco, este dado mostra que mesmo depois da primeira aula e de terem 

estudado esses conteúdos no ano anterior a concepção alternativa entre 

velocidade e aceleração pode perdurar. 

 A tabela também revela um aumento grande, de 9 para 27 alunos num 

total de 31 alunos da segunda série, de respostas corretas depois da 

explicação do professor.  

Ainda tentando classificar o movimento em cada eixo, a intensão da 

questão b), da página 13 da sequência didática no apêndice 1, era classificar o 

movimento percebendo o sinal da velocidade e assim nomear e classificar o 

movimento em progressivo ou retrógrado.  

 

QUESTÃO B: Qual o sinal da velocidade? O que representa esse sinal? O 

sinal permanece o mesmo ou muda ao longo do movimento? Justifique. 

 

Tipo de Resposta 

Antes da explicação do professor Depois da explicação do professor 

Frequência das respostas Frequência das respostas 

1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 

Certa  3 8 14 

Errada  12 5 1 

Em branco  8 2 0 

Parcialmente certo  8 14 16 

Tabela 4.2.17: Análise das frequências das repostas para a questão b). 

 

A tabela 4.2.17 mostra que 22 alunos num total de 60 responderam 

corretamente a todos os itens da questão, mas esta questão era composta de 

três perguntas e a percepção do professor durante a aplicação da sequência 

didática é que eles perceberam que o sinal da velocidade era negativo e que 

isso gera uma classificação do sentido do movimento, porém o alto índice de 

respostas parcialmente corretas, 30 num total de 60 alunos, revela que algum 

item não foi respondido corretamente. Durante a correção dos questionários a 

maior dificuldade apareceu na justificativa para classificar o movimento, e em 

outros momentos da aplicação foi encontrada dificuldades em relação ao 
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vocabulário científico, muitos alunos relataram ao professor durante a aplicação 

da sequência didática que compreendiam, mas não conseguiam explicar ou 

justificar as respostas.  

As questões c) e d) na página 85 da sequência didática no apêndice 1 

tem o mesmo intuito das questões a) e b) acima, porem agora, a análise feita 

será no eixo vertical, que chamamos de “y” na sequencia didática. 

A classificação será da projeção do movimento no eixo vertical que 

revela o uniformemente variado e a classificação que foi abordada durante a 

aplicação da sequência didática foi em relação a ser  progressivo ou retrógrado 

e acelerado ou retardado. As duas classificações foram feitas através da 

análise da posição em função do tempo guiadas pelas perguntas c) e d). 

 

QUESTÃO C: Para este movimento analisado, a velocidade média do corpo 

em cada intervalo de tempo, aumenta, diminui ou permanece constante? Faça 

essa análise no eixo Y (eixo vertical). 

 

Tipo de Resposta 

Antes da explicação do professor Depois da explicação do professor 

Frequência das respostas Frequência das respostas 

1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 

Certa  25 28 31 

Errada  4 0 0 

Em branco  2 1 0 

Parcialmente certo  0 0 0 

Tabela 4.2.18: Análise das frequências das repostas para a questão d). 

 

Uma surpresa positiva é revelada na tabela acima 4.2.18 que mostra um 

número alto na frequência de respostas corretas, mesmo antes da explicação 

do professor. Devido as explicações da questão a) os alunos conseguiram com 

facilidade responder essa questão. 

A tabela 4.2.18 mostra um pequeno aumento de respostas corretas 

depois da explicação do professor, pois o índice de respostas corretas antes da 

explicação já era alto. Esse índice alto se deu devido ao fato da questão estar 

diretamente relacionada com a questão a). 
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QUESTÃO D: Qual o sinal da velocidade? O que representa esse sinal? O 

sinal permanece sempre o mesmo ou muda ao longo do movimento? 

Justifique. 

Tipo de Resposta 

Antes da explicação do professor Depois da explicação do professor 

Frequência das respostas Frequência das respostas 

1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 

Certa  8 15 25 

Errada  5 0 0 

Em branco  0 3 0 

Parcialmente certo  18 11 6 

Tabela 4.2.19: Análise das frequências das repostas para a questão d). 

 

A tabela 4.2.19 revela mais uma vez um grande número de respostas 

parcialmente corretas e novamente isso se deu devido à falta de vocabulário na 

justificativa da classificação. 

A questão e) página 86 da sequência didática apêndice 1, tem como 

intenção classificar o movimento. 

 

QUESTÃO E: Dividimos a análise do movimento em dois eixos X e Y, o que 

poderíamos dizer sobre esses dois movimentos?  

 

Tipo de Resposta 

Antes da explicação do professor Depois da explicação do professor 

Frequência das respostas Frequência das respostas 

1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 

Certa  10 23 27 

Errada  18 2 2 

Em branco  2 1 1 

Parcialmente certo  1 3 1 

Tabela 4.2.20: Análise das frequências das repostas para a questão d). 

 

Inicialmente os alunos não souberam responder essa questão pois a 

pergunta ficou aberta e o professor explicou que era para classificar o 

movimento, após essa explicação alguns conseguiram responder. Depois da 

explicação do professor, o aumento das respostas corretas aumentou bastante. 

A intenção da questão f) na página 86 da sequência didática do 

apêndice 1, não era desenvolver sobre erros de medida ou sobre propagação 

de erros experimentais e sim dar uma visão crítica ao aluno frente à situações 

que envolvem medidas e experimentos. Essa discussão abriu um caminho para 
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o ajuste de uma função que mais se aproxima dos dados extraídos da vídeo 

análise. 

 

QUESTÃO F: Nos dados e resultados analisados, existem erros de medida? 

Discuta em grupo e relate em poucas palavras o que você pensa sobre o erro 

experimental, caso necessite da ajuda do professor, ele pode ser incluído na 

discussão. 

 

Esta questão não foi respondida no roteiro, mas serviu como motivação 

na discussão entre alunos e professor sobre erros de medida em experiências 

e vídeo análise, discussão sobre algarismo significativo e propagação de erros, 

todos estes conceitos sem aprofundamentos. 

 

4.2.2.2 Análise dos gráficos 

Nesta etapa da aula a intenção era analisar as funções que descrevem o 

movimento, estas funções, as análises de ajuste de curva e paramentos foram 

geradas pelo software Tracker e o aluno deveria ser capaz de retirar essas 

informações do programa e usá-las para responder as perguntas. 

Importante ressaltar que os alunos de segunda série já apresentam pré-

requisitos de matemática para analisar as funções que aparecem na análise do 

movimento, em contrapartida as turmas de primeira série não apresentam esse 

pré-requisito, por esse motivo as turmas estes alunos não responderam as 

perguntas antes da explicação do professor. 

Na questão a) na página 86 da sequência didática no apêndice 1, a 

intenção era que o aluno soubesse distinguir a forma da trajetória do 

deslocamento do corpo com a função descrita entre a relação da posição em 

função do tempo. 

 

QUESTÃO A: A trajetória do movimento do corpo é retilínea ou curvilínea? 

Justifique sua resposta. 
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Tipo de Resposta 

Antes da explicação do professor Depois da explicação do professor 

Frequência das respostas Frequência das respostas 

1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 

Certa  20 29 31 

Errada  4 0 0 

Em branco  7 0 0 

Parcialmente certo  0 0 0 

Tabela 4.2.21: Análise das frequências das repostas para a questão d). 

Essa questão apresentou um alto índice de acertos de acertos antes da 

explicação pela sua baixa complexidade de resposta e após a explicação do 

professor a tabela 4.2.21 mostra que todos os alunos acertaram. 

A intenção da questão b) na página 87 da sequência didática no 

apêndice 1 era que o aluno identificasse as funções, em cada, eixo que 

descrevem a relação da posição em função do tempo. 

 

QUESTÃO B: A função que descreve o movimento em cada eixo é do primeiro 

ou do segundo grau? 

 

Tipo de Resposta 

Antes da explicação do professor Depois da explicação do professor 

Frequência das respostas Frequência das respostas 

1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 

Certa  10 26 29 

Errada  3 3 2 

Em branco  12 0 0 

Parcialmente certo  6 0 0 

Tabela 4.2.22: Análise das frequências das repostas para a questão b). 

 

Esta pergunta gerou grande discussão com as turmas de primeira série 

pois os alunos dessa série não apresentavam conhecimentos prévios sobre 

funções. Para as turmas de segunda série ficou adequada e os alunos 

recordaram como classificar as funções através dos gráficos. A tabela 4.2.22 

mostra que 26 alunos de primeira série, num total de 29, conseguiram 

responder corretamente a questão e 29 de segunda série, num total de 31, 

conseguiram responder corretamente após a explicação do professor. 

O Tracker apresenta um recurso de análise ajuste de funções nos 

gráficos gerados. A questão c) na página 87 da sequência didática no apêndice 

1, pede para o aluno que ele faça a análise e a leitura dos parâmetros da 

função. 
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QUESTÃO C: Retirem da análise feita pelo programa os valores de 

aceleração, velocidade inicial e posição inicial do movimento. 

 

Nesta questão não consta tabela de respostas, pois o professor ensinou 

como analisar os gráficos, a retirada de dados e parâmetros usando o 

programa Tracker. 

 A questão d) na página 86 da sequência didática apêndice 1 solicitava 

do aluno mais uma vez a classificação do movimento em cada eixo. 

 

QUESTÃO D: Analisando o movimento em cada eixo separadamente, qual tipo 

de movimento que se trata? Acelerado, retardado, uniforme ou repouso?  

 

Tipo de Resposta 

Antes da explicação do professor Depois da explicação do professor 

Frequência das respostas Frequência das respostas 

1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 

Certa  10 23 29 

Errada  1 4 0 

Em branco  8 2 0 

Parcialmente certo  12 0 2 

Tabela 4.2.23: Análise das frequências das repostas para a questão d). 

  

Apesar da sequência didática não apresentar uma questão para 

confrontar as respostas do questionário prévio com as novas respostas após a 

aula, aqui, o professor introduziu a pergunta e os alunos conseguiram 

responder de maneira quase unânime corretamente qual o sentido e direção da 

seta que representa a aceleração. Esta questão foi o ponto alto da sequência 

didática onde muitos alunos ficaram surpresos com suas respostas quando 

confrontaram com as respostas que eles deram na questão f) página 78 da 

sequência didática no apêndice 1. Nota-se através da tabela 4.2.23 que 52 

alunos num total de 60, responderam e conseguiram classificar corretamente o 

movimento em cada eixo, mostrando que esta sequência didática se apresenta 

como um bom instrumento para o aluno construir a relação entre espaço 

percorrido, velocidade, aceleração e tempo. 
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A intenção da questão e), na página 87 da sequência didática no 

apêndice 1 era traçar uma relação entre o movimento analisado no eixo y com 

o lançamento vertical no vácuo: 

 

QUESTÃO E: Qual o valor da aceleração que o programa nos fornece desse 

movimento no eixo X e no eixo Y? Algumas destas acelerações possuem um 

valor próximo da aceleração da gravidade apresentadas nos livros didáticos 

(9,81 m/s2)? Porque isso ocorre?  

 

Tipo de Resposta 

Antes da explicação do professor Depois da explicação do professor 

Frequência das respostas Frequência das respostas 

1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 

Certa  4 11 27 

Errada  8 4 4 

Em branco  8 2 0 

Parcialmente certo  11 12 0 

Tabela 4.2.24: Análise das frequências das repostas para a questão d). 

 

Nessa pergunta os alunos conseguiram retirar os valores de aceleração, 

velocidade e posição das análises dos gráficos gerados pelo Tracker, pois o 

professor já havia mostrado a técnica na pergunta “c”, na página 15 da 

sequência didática no apêndice 1, porem, boa parte dos alunos não conseguiu 

fazer a relação com a aceleração da gravidade que é justificado com o alto 

índice de respostas parcialmente certa que aparece na tabela 4.2.24 acima. Na 

análise realizada em sala e apresentada ao aluno a aceleração da gravidade 

ficou com resultado muito discrepante do valor esperado e serviu para abrir 

uma discussão sobre erros de medida. 

A próxima questão, f) na página 89 da sequência didática no apêndice 1, 

rotacionamos o eixo escolhido como referência afim de verificar se o aluno 

entendeu a diferença entre trajetória e as funções horária que descrevem a 

relação entre a posição em função do tempo. 

 
QUESTÃO F: A trajetória do movimento do corpo é retilínea ou curvilínea? 

Justifique sua resposta. 
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Tipo de Resposta 

Antes da explicação do professor Depois da explicação do professor 

Frequência das respostas Frequência das respostas 

1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 

Certa  29 25 31 

Errada  0 0 0 

Em branco  2 4 0 

Parcialmente 
certo 

 0 0 0 

Tabela 4.2.25: Análise das frequências das repostas para a questão d). 

 

Pergunta de baixa complexidade e já aplicada anteriormente, isso 

justifica o alto índice de acertos, 56 alunos num total de 60 alunos conseguiram 

acertar após a explicação do professor. 

As duas próximas questões g) e h) na página 89 da sequência didática 

no apêndice 1, foi repetida, porém agora aplicada com a rotação dos eixos. 

Especificamente a questão h) pede para comparar os resultados encontrados 

com a questão c) da página 87 e assim o aluno relatar a diferença encontrada 

no sinal da velocidade e da aceleração. 

 

QUESTÃO G: A função que descreve o movimento em cada eixo é do primeiro 

ou do segundo grau? 

 

Tipo de Resposta 

Antes da explicação do professor Depois da explicação do professor 

Frequência das respostas Frequência das respostas 

1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 

Certa  27 24 29 

Errada  2 1 1 

Em branco  2 4 0 

Parcialmente certo  0 0 1 

Tabela 4.2.26: Análise das frequências das repostas para a questão d). 

 

Pergunta de baixa complexidade e já aplicada anteriormente, isso 

justifica o alto índice de acertos, 53 alunos num total de 60, acertaram após a 

explicação do professor. 

 

QUESTÃO H: Retirem da análise feita pelo programa os valores de 

aceleração, velocidade inicial e posição inicial do movimento. Os valores são 

iguais? Explique os valores após a comparação. 
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Tipo de Resposta 

Antes da explicação do professor Depois da explicação do professor 

Frequência das respostas Frequência das respostas 

1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 

Certa  26 18 26 

Errada  3 3 0 

Em branco  2 5 0 

Parcialmente certo  0 3 5 

Tabela 4.2.27: Análise das frequências das repostas para a questão d). 

 

Nesta resposta eles conseguiram compreender os conceitos de 

classificação do movimento, referencial e perceberam que os gráficos que 

representam a funções horárias que descrevem o movimento não é sinônimo 

da trajetória do corpo, perceberam a mudança no sinal da velocidade e da 

aceleração. 

Com as turmas de primeira série não temos como comparar as 

respostas antes e depois da explicação do professor, iremos mostrar na figura 

abaixo, gráfico 4.2.8 a relação do número de respostas em branco / errada 

contra as respostas certas e parcialmente certas apenas após a explicação do 

professor. Foram analisadas 12 perguntas com um total de 29 alunos, isso gera 

um total de 348 respostas dessas 66 foram respondidas de maneira errada ou 

em branco e 282 de maneira certa ou parcialmente certa, como mostra o 

gráfico da figura 4.2.8. 

 

 
Figura 4.2.8: Gráfico comparativo das respostas certas e parcialmente certas contra em branco 

e erradas para as turmas de primeira série após a explicação do professor. 

 

Durante a aula o professor que aplicou a sequência didática percebeu 

que alguns ajustes seriam necessários, que já foram relatados acima, e os 

ajustes foram feitos durante a aplicação. Abaixo resumimos os ajustes 

realizados para a versão final da sequência didática que apresentamos no 
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Apêndice 1 e alguns que não comprometeram a aplicação foram alertados e 

sinalizados no Manual de Aplicação (Apêndice 2): 

 

 Durante a aplicação do questionário prévio os alunos de primeira 

série mostraram-se incomodados com o conceito de vetor para 

representar uma grandeza física. Portanto, acrescentamos no 

Manual de Aplicação, parágrafo introdutório, prevendo este 

problema, que não havia na versão preliminar. Este fato não 

compromete a aplicação, basta o professor aplicador alertar o 

aluno para responder com uma seta representando com um 

segmento de reta. 

 

 Os alunos apresentaram dificuldade como representar a 

aceleração nula, caso ela não exista, a pergunta do questionário 

prévio não deixa claro para o aluno, caso a aceleração não exista, 

como ele deve responder. Este problema foi resolvido 

melhorando-se também durante a aula e não comprometeu a 

aplicação, alertamos que caso seja necessário o professor 

aplicado deve informar ao aluno que a aceleração pode ser nula, 

não existir. 

 

 Algumas perguntas precisaram de ajustes e na própria aula o 

professor explicou. Foi o caso das questões “a” e “g” da primeira 

parte da sequência didática em conceitos da cinemática. A 

primeira pergunta da letra “a” ficou muito aberta, principalmente 

as turmas de primeira série, para eles não tinha sentido. A 

pergunta “g” também não ficou clara e os alunos de primeira série 

manifestaram muitas dúvidas sobre o comando da questão. Para 

minimizar a falta de compreensão dos alunos que não 

compreenderam a pergunta colocamos uma sugestão do 

professor aplicador usar nesta questão exemplos do cotidiano ou 

mostre no próprio programa o fato de aumentar ou diminuir a 
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marcação, para que o aluno visualize a diferença na análise do 

movimento com o tamanho da marcação.  

 

 Na primeira parte na pergunta “f” poderia ser feito uma 

comparação entre os vídeos das questões “a”, “b” e “c” do 

questionário prévio. Percebemos que com a visualização do 

fenômeno e a comparação dos três vídeos o aluno para 

conseguiu visualizar e entender melhor a pergunta para 

responder. 

 

 Na pergunta “e”, também na retirada de dados deveríamos 

perguntar sobre a classificação do movimento, essa questão 

também ficou aberta e o professor precisou especificar. O 

professor deve dar exemplos de classificação, acelerado, 

retardado ou uniforme. 

 

 Na segunda parte da sequência, análise dos gráficos, a pergunta 

“e” dever-se-ia especificar o sentido e a direção da aceleração, 

ficou aberto na parte que pergunta “por que isso ocorre?”. Nesta 

questão sugerimos que o professor aplicador falar durante as 

aulas. 

  

Estes ajustes também estão relatados no Manual de Aplicação para um 

bom andamento das aulas. 
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Capítulo 5 

Conclusões 

 

Neste trabalho apresentamos o desenvolvimento e aplicação de uma 

sequência didática para o ensino de cinemática através de vídeo análise.  Um 

dos primeiros tópicos abordados nos livros didáticos sobre Mecânica é a 

Cinemática, este item foi considerado neste trabalho, entretanto, os alunos 

apresentam conceitos sobre esse assunto, construído no seu dia a dia. 

Utilizamos os conhecimentos prévios dos alunos, avaliados a partir de um 

questionário, e a realização de uma Vídeo Análise para construir os conceitos e 

como a Física se constrói como ciência. A intenção não era formular uma nova 

lista de conteúdos a ser aprendido, nem ao menos modificar a ordem dos 

conceitos propostos na maioria dos livros de Física do ensino médio, mas 

transformar o aprendizado desses conteúdos, passando da abstração para o 

concreto, num primeiro momento, estimulando a troca de ideias com o 

professor e com seus pares. 

A sequência didática das aulas foi planejada utilizando as tecnologias de 

comunicação e informação no sistema de ensino que tem sido cada vez mais 

constante no discurso pedagógico. Os recursos tecnológicos junto à 

metodologia utilizada podem se tornar ferramentas valiosas a fim de facilitar a 

aprendizagem. Acreditamos que o uso da Vídeo Análise propiciou a 

visualização de características dos fenômenos físicos e permitiu que o aluno 

tivesse contato com os conceitos da cinemática de forma diferenciada da 

tradicional, onde comumente, fórmulas e exercícios descontextualizados são 

utilizados em sala. Assim a Vídeo Análise utilizando o software Tracker pode 

ser uma ferramenta interessante na prática pedagógica de um professor, sendo 

capaz de influenciar positivamente na formação do aluno, abrindo novas portas 

para os estudantes, mostrando os modelos criados por essa ciência para 

interpretar os fenômenos observados. 

Além disso, a Vídeo análise utilizando o software Tracker, sugerida neste 

trabalho mostrou estar de acordo com as recomendações propostas nos PCNs 

e da nova BNCC (em implementação), e pode ser facilmente utilizado nas 
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salas de aula, sem necessidade de um laboratório, pois os instrumentos e 

objetos utilizados no desenvolvimento da aula e da vídeo análise são 

facilmente encontrado no ambiente escolar, o software é gratuito e o tempo 

gasto com a coleta de dados foi relativamente pequeno. 

Analisando o questionário prévio, da sequência didática, observamos a 

presença de algumas concepções espontâneas trazidas pelos alunos, como a 

concepção da necessidade de aceleração no movimento e no mesmo sentido 

do movimento. Neste sentido, é importante destacar que consideramos o 

produto produzido e a Vídeo Análise como um material potencialmente 

significativo, afim de corrigir estas concepções. 

Uma premissa importante na teoria da Aprendizagem Significativa para 

que ocorra a aprendizagem é a pré-disposição para aprender e foi percebida 

durante as aulas uma dinâmica neste sentido, esta evidencia foi percebida nas 

respostas dos alunos durante as aulas e a intensa manifestação dos mesmos 

durante as aulas tentando fazer inferências na Vídeo Análise. Observamos a 

empolgação dos alunos ao responderem as questões da sequência didática e 

na interação entre seus pares e professor, facilitando o estabelecimento de 

relações entre o novo conhecimento e o prévio em sua estrutura cognitiva. 

Por fim, acreditamos que a sequência didática adotada e o produto 

utilizado contribuíram para compreensão dos conceitos de Cinemática e 

garantiu uma aula reflexiva e analisando as respostas dos alunos encontramos 

indicadores de que houve uma aprendizagem significativa. 
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Apêndice 1 

Sequência didática para o ensino de cinemática através 

de vídeo análise 
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CARTA AO ALUNO 

 

Caro aluno esse roteiro apresenta uma sequência de aulas que 

pretendemos desenvolver para que vocês possam aprender os conceitos de 

Cinemática que geralmente aparecem nos livros didáticos e nos exames de 

ingresso para as universidades. Atuaremos numa sequência de aulas com 

vídeo análise de alguns movimentos a fim de que você possa ter contato com 

conteúdo na prática, observando os fenômenos que envolvem os movimentos 

mais trabalhados na Física do ensino médio. 

A aula começará com um levantamento do que vocês trazem de 

conhecimento sobre movimento, em seguida faremos uma introdução de 

alguns conceitos básicos sobre o estudo da Cinemática, como por exemplo: 

 

 Conceito de referencial, movimento e repouso; 

 Trajetória e posição; 

 Velocidade média; 

 Aceleração média; 

 

Estudaremos a Cinemática Escalar, dentro dos movimentos 

tradicionalmente trabalhados no ensino médio: 

  

 Movimento retilíneo uniforme; 

 Movimento retilíneo uniformemente variado; 

 Composição de movimento. 

 

Além disso, a aula será baseada em algumas observações 

experimentais onde abre a condição de discutirmos o método científico. 

Espero que essas aulas seja uma referência no seu estudo e sirva para 

que vocês possam refletir sobre o que é ciência e como ela trabalha. Assim 

minha pretensão é que vocês aprendam melhor os conceitos e saibam tomar 

melhores decisões quando estiverem frente a um fenômeno desconhecido.  
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A aula foi pensada de tal modo que favoreça a troca e a discussão sobre 

os conceitos estudados com o professor e os seus colegas de classe.  

 

Aproveitem! 
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INTRODUÇÃO 

 

A proposta deste trabalho é ensinar as equações da cinemática escalar 

através de vídeo análise utilizando o software livre Tracker substituindo as 

habituais fotografias estroboscópicas que são apresentadas nos livros 

didáticos. O trabalho consiste em construir, a partir da observação dos 

fenômenos, as leis do movimento. A partir deste modelo, obtêm–se as 

equações da cinemática habitualmente apresentada nos livros didáticos de 

ensino médio.  

 

 

SEQUENCIA DIDÁTICA  

 

1ª PARTE 

 

Em nosso trabalho iremos utilizar o Software Tracker para produzirmos 

vídeo análise de movimentos tradicionalmente estudados no ensino médio. Em 

muitos livros didáticos esses movimentos são apresentados através de 

fotografias estroboscópicas, situação parecida com a vídeo análise que 

faremos de forma dinâmica com os gifs produzidos pelo Tracker.  

 

 

QUESTIONÁRIO PRÉVIO 

 

Iremos aplicar agora um questionário para levantar o que vocês sabem 

sobre movimento e as relações entre deslocamento, velocidade e aceleração, 

para isso usaremos fotografias que registram a posição (“estroboscópicas”) ou 

vídeos de alguns movimentos. 

 

a) Observando o vídeo e a fotografia abaixo que representa um movimento, 

represente, no retângulo abaixo, através de uma seta, caso exista, o sentido e 

a direção da aceleração do corpo em movimento. 



 

 

75 

 

 

 

Este gif encontra-se no CD em anexo com o nome “gif movimento uniforme”. 

 

 

 

b) Observando o vídeo e a fotografia abaixo que representa um movimento, 

represente, no retângulo abaixo, através de uma seta, caso exista, o sentido e 

a direção da aceleração do corpo em movimento. 

 

 

Este gif encontra-se no CD em anexo com o nome “gif movimento acelerado”. 

 

 

 

c) Observando o vídeo e a fotografia abaixo que representa um movimento, 

represente, no retângulo abaixo, através de uma seta, caso exista, o sentido e 

a direção da aceleração do corpo em movimento. 
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Este gif encontra-se no CD em anexo com o nome “gif movimento retardado”. 

 

 

 

d) Observando o vídeo e a fotografia abaixo que representa um movimento, 

represente, no retângulo abaixo, através de uma seta, caso exista, o sentido e 

a direção da aceleração do corpo em movimento. 

 

 

Este gif encontra-se no CD em anexo com o nome “gif queda livre”. 

 

 

 

e) Observando o vídeo e a fotografia abaixo que representa um movimento, 

represente, no retângulo abaixo, através de uma seta, caso exista, o sentido e 

a direção da aceleração do corpo em movimento. 
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Este gif encontra-se no CD em anexo com o nome “gif lançamento horizontal”. 

 

 

 

f) Observando o vídeo e a fotografia abaixo que representa um movimento, 

represente, no retângulo abaixo, através de uma seta, caso exista, o sentido e 

a direção da aceleração do corpo em movimento. 

 

 

Este gif encontra-se no CD em anexo com o nome “gif lançamento oblíquo”. 
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PREPARAÇÃO TEÓRICA PARA VÍDEO ANÁLISE 

 

CONCEITOS DA CINEMÁTICA 

 

Antes de estudarmos a cinemática precisamos conceituar alguns pontos 

cruciais no entendimento e na análise dos movimentos. A cinemática estuda a 

consequência do movimento e para esse estudo será necessário tocarmos em 

alguns pontos essenciais, como por exemplo, partícula ou ponto material, corpo 

extenso, referencial, repouso e movimento, trajetória, variação da posição, 

intervalo de tempo e velocidade média. 

O tracker nos fornece condição de marcar a posição do corpo e para 

isso devemos selecionar no software o ponto de massa e ajustarmos o tipo de 

marcação, nesse momento podemos ajustar o tamanho da marcação, como 

mostra a foto abaixo: 

 

 

 

a) Como descrito acima o ajuste da marcação do corpo pode ser feito através 

do programa, o que podemos dizer sobre o tamanho da partícula? Esse 

tamanho pode influenciar na análise do movimento? A marcação apresenta 

movimento de rotação e translação? 

 

Sua resposta: 

 

Conclusão: 
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b) No vídeo acima, apresentado pelo professor, o corpo está em movimento? 

Se sua resposta foi sim, o que você percebeu que garante sua resposta 

positiva? 

 

Sua resposta: 

 

Conclusão: 

 

 

c) Imagine agora se a câmara fosse instalada junto do corpo, como você 

responderia a pergunta acima? 

 

Sua resposta: 

 

Conclusão: 

 

 

d) Marcaremos a posição do corpo sucessivamente no decorrer do movimento, 

o que diferencia essa marcação na situação de movimento e repouso? Qual a 

definição de posição? E de movimento? E de repouso? 

 

Sua resposta: 

 

Conclusão: 

 

 

e) Para você o que representa a diferença entre as sucessivas posições 

assumidas pelo corpo durante o movimento? 

 

Sua resposta: 

 

Conclusão: 
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f) Se a diferença entre essas posições forem cada vez maior no mesmo 

intervalo de tempo, poderíamos dizer que o corpo está mais rápido? 

 

Sua resposta: 

 

Conclusão: 

 

 

g) O conceito de rapidez remete a alguma palavra do dia a dia que você usa? 

Qual a conta que poderíamos fazer para representar esse conceito? 

 

Sua resposta: 

 

Conclusão: 

 

 

h) Na figura abaixo o que significa S0, S e ∆S? com os dados retirados da 

imagem abaixo, Como calcular a velocidade média do corpo durante o 

movimento? 

 

Sua resposta: 

 

Conclusão: 
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2ª PARTE 

 

VÍDEO ANÁLISE 

 

Vamos trabalhar com o lançamento oblíquo e através dos vídeos que 

estão relacionados com o movimento da questão f do questionário prévio. 

Realizaremos a vídeo análise e a retirada de dados com o auxílio de um 

software didático chamado Tracker, que captura o Vídeo e consegue separar 

em frames, criando medidas da posição da partícula. Esse programa é capaz 

de montar a tabela e gráficos dos dados obtidos através da análise feita. Como 

mostra a fotografia abaixo. 

 

 

 

RETIRADA DE DADOS: 

 

Na Vídeo análise nem sempre as medidas saem da maneira que 

gostaríamos e a tomada de dados se torna uma das etapas de fundamental 

importância. Nessa aula escolhemos o movimento de lançamento oblíquo para 

estudarmos os conceitos da cinemática como apresentado na primeira aula: 

velocidade média, aceleração média, referencial e trajetória. Para isso 

pegaremos os dados do Vídeo apresentado abaixo, a tabela e analisaremos os 

gráficos do movimento. Vamos retirar os dados do movimento com o vídeo 
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abaixo, essas medidas são feitas utilizando um vídeo que eu o apresento 

abaixo: 

 

 

Este gif encontra-se no CD em anexo com o nome “gif lançamento oblíquo”. 

 

O software nos fornece a filmagem dividida quadro a quadro para 

analisarmos a posição da partícula. Para selecionarmos a medida que será 

tabulada automaticamente teremos que segurar a tecla shift e clicarmos com o 

mouse o ponto do objeto que selecionamos como partícula. Repetindo o 

procedimento até o final do vídeo teremos automaticamente construído a tabela 

de dados e o gráfico do movimento. Vale ressaltar que para que esses dados 

sejam compatíveis com a realidade da filmagem devemos selecionar um botão 

no programa que adiciona uma referência de escala para medida e ainda 

adicionar também os eixos de coordenadas. Essas etapas ficam a cargo do 

professor que já possui maior familiaridade com o software. No CD em anexo 

desta dissertação segue as análises. 

Observem a tabela fornecida pela análise e em seguida calcule a 

velocidade média em cada trecho. Uma etapa muito importante nessa análise é 

a interpretação desses dados e as unidades de medida envolvida, pois 

podemos fazer alguns arredondamentos que serão importantes para análise e 

compreensão do movimento. 

Tendo em vista a unidade de medida e a régua que o professor 

adicionou na análise do vídeo com a escala previamente definida faça as 

conversões das unidades adequadas e os arredondamentos no algarismo 

significativo para o preenchimento da tabela abaixo, respeitando as unidades 

propostas pelo professor.  
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a) Para este movimento analisado, a velocidade média do corpo em cada 

intervalo de tempo, aumenta, diminui ou permanece constante? Faça essa 

análise no eixo X (eixo horizontal). 

 

Sua resposta: 

 

Conclusão: 

 

 

b) Qual o sinal da velocidade? O que representa esse sinal? O sinal 

permanece sempre o mesmo ou muda ao longo do movimento, no eixo X? 

Justifique. 

 

Sua resposta: 

 

Conclusão: 

 

 

c) Para este movimento analisado, a velocidade média do corpo em cada 

intervalo de tempo, aumenta, diminui ou permanece constante? Faça essa 

análise no eixo Y (eixo vertical). 

 

Sua resposta: 

 

Conclusão: 

 

 

 

 

 

d) Qual o sinal da velocidade? O que representa esse sinal? O sinal 

permanece sempre o mesmo ou muda ao longo do movimento, no eixo Y? 

Justifique. 
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Sua resposta: 

 

Conclusão: 

 

 

 

e) Dividimos a análise do movimento em dois eixos X e Y, o que poderíamos 

dizer sobre esses dois movimentos? 

 

Sua resposta: 

 

Conclusão: 

 

 

f) Nos dados e resultados analisados, existem erros de medida? Discuta em 

grupo e relate em poucas palavras o que você pensa sobre o erro 

experimental, caso necessite da ajuda do professor, ele pode ser incluído na 

discussão. 

 

Sua resposta: 

 

Conclusão: 

 

 

 

ANÁLISE DOS GRÁFICOS 

 

Faremos a análise dos gráficos gerados pelo programa e assim construir 

as equações que regem o movimento, tente responder as perguntas abaixo e 

em seguida troque suas respostas com seus pares e com seu professor para 

chegar a uma conclusão.  
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a) A trajetória do movimento do corpo é retilínea ou curvilínea? Justifique sua 

resposta. 

 

Sua resposta: 

 

Conclusão: 

 

 

b) A função que descreve o movimento em cada eixo é do primeiro ou do 

segundo grau? 

 

Sua resposta: 

 

Conclusão: 

 

 

c) Retirem da análise feita pelo programa os valores de aceleração, velocidade 

inicial e posição inicial do movimento. 

 

Sua resposta: 

 

Conclusão: 

 

 

d) Analisando o movimento em cada eixo separadamente, qual tipo de 

movimento que se trata? Acelerado, retardado, uniforme ou repouso?  

 

Sua resposta: 

 

Conclusão: 
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e) Qual o valor da aceleração que o programa nos fornece desse movimento 

no eixo X e no eixo Y? Alguma destas acelerações possuem um valor próximo 

da aceleração da gravidade apresentadas nos livros didáticos (9,81 m/s2)? 

Porque isso ocorre?  

 

Sua resposta: 

 

Conclusão: 

 

 

Vamos agora inverter os eixos de coordenadas do gráfico, rotacionando 

o eixo do gráfico escolhido em 180º e coletando os dados novamente, como na 

figura abaixo: 

 

 

Figura mostrando o giro do gráfico 
 

Novos gráficos após o giro dos eixos foram gerados, tente responder as 

perguntas abaixo e em seguida troque suas respostas com seus pares e com 

seu professor para chegar a uma conclusão. 

 

a) A trajetória do movimento do corpo é retilínea ou curvilínea? Justifique sua 

resposta.  
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Sua resposta: 

 

Conclusão: 

 

 

b) A função que descreve o movimento em cada eixo é do primeiro ou do 

segundo grau?  

 

Sua resposta: 

 

Conclusão: 

 

 

c) Retirem da análise feita pelo programa os valores de aceleração, velocidade 

inicial e posição inicial do movimento. Os valores são iguais? Explique os 

valores após a comparação.  

 

Sua resposta: 

 

Conclusão: 

 

 

 

3ª PARTE 

 

SISTEMATIZAÇÃO 

 

MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME 

 

Trabalhando a equação do movimento a partir da equação da velocidade 

média. Que por definição temos: 

 

𝑉𝑚 =
∆𝑋

∆𝑡
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Onde Vm é velocidade média, ∆X é a variação da posição e ∆t é a 

variação do tempo. 

Fazendo a velocidade como uma velocidade constante V e ∆x = x – x0 e 

∆t = t – t0, teremos: 

 

𝑉 =  
𝑋 − 𝑋0

𝑡 − 𝑡0
 

 

Considerando t0 = 0, multiplicando t por V e trocando de lado na 

igualdade x0 teremos: 

 

𝑋 = 𝑋0 + 𝑉. 𝑡 

 

Essa equação é chamada de equação horária da posição do movimento 

retilíneo uniforme. Perceba que essa função mostra uma relação de primeiro 

grau entre posição e tempo como visto na vídeo análise acima. 

Como a velocidade é constante encontraremos uma função constante na 

relação entre velocidade e tempo, como mostra o gráfico a seguir: 

 

 

 

Durante a aula retiramos da vídeo análise a posição do movimento para 

chegarmos no cálculo da velocidade, fazendo agora o processo inverso, 

conhecendo a velocidade do movimento podemos calcular o deslocamento da 

partícula. Para isso calculamos a área do gráfico V x t e assim chegaríamos no 

valor de ∆x. 
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∆𝑋𝑡1→𝑡2 = 𝑋(𝑡2) − 𝑋(𝑡1) = 𝑉𝑡1→𝑡2 . ∆𝑡 

 

 

MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO: 

 

Esse movimento apresenta variação da velocidade e por consequência 

aceleração, fazendo a mesma álgebra do movimento anterior teremos: 

Por definição a aceleração média é dada por: 

 

𝑎𝑚 =  
∆𝑉

∆𝑡
 

 

Logo fazendo aceleração média como aceleração constante, teremos: 

 

𝑉 = 𝑉0 + 𝑎. 𝑡 

 

Essa função é chamada de função horária da velocidade e o gráfico 

dessa função do primeiro está apresentado abaixo: 

 

 

 

Usando o mesmo processo inverso do movimento anterior poderíamos 

chegar à equação horária da posição desse movimento, resolvendo a área do 

gráfico teremos:  
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Área do trapézio: 𝐴 =
(𝐵+𝑏).ℎ

2
 

 

Logo: área = ∆X; ∆𝑋 =
(𝑉+𝑉0 ) .  𝑡

2
, substituindo V pela função horária da 

velocidade teremos: 

 

𝑋 = 𝑋0 +  𝑉0. 𝑡 +
1

2
𝑎. 𝑡2 

 

Onde essa função é a que representa a posição da partícula que se 

desloca com aceleração constante e ela é uma função do segundo grau como 

encontramos nos gráficos da vídeo análise durante as aulas anteriores. 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

A turma deverá se reunir em grupo de quatro alunos, preparar um vídeo 

de um objeto se movimentando (a filmagem pode ser confeccionada com o 

próprio celular), realizar a análise feita durante a aula, tomando o cuidado com 

a filmagem e a escala escolhida e através da filmagem produzida analisar os 

dados obtidos através do software Tracker e responder as perguntas abaixo. 

 

1- Na filmagem produzida, qual foi seu referencial? O que foi usado como 

escala para medição? 

 

2- O que garante no seu vídeo que o corpo está em movimento? 

 

3- O corpo analisado apresenta movimento de rotação, translação ou os dois? 

Qual será analisado? 

 

4- Qual a trajetória assumida pelo o corpo durante o movimento, na sua 

filmagem? 
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5- O movimento acontece em uma ou duas dimensões? 

 

6- O que ocorre com as distâncias entre duas posições sucessivas na análise 

do movimento no decorrer do tempo, aumenta, diminui, ou permanece 

constante? 

 

7- Descreva o que acontece com a velocidade durante o movimento do corpo? 

 

8- O que acontece com a aceleração? Ela existe? Caso exista, ela permanece 

constante ou varia no decorrer do tempo? 

 

9- Como você classifica seu movimento? 

 

Trajetória: Retilínea (  ) Curvilínea (  ) 

Circular (  ) 

Parabólica (  ) 

Indefinida (  ) 

Não conheço (  ) 

Tipo: Uniforme (  ) Variado (  ) 

Uniformemente acelerado (  ) 

Uniformemente retardado (  ) 

Indefinido (  ) 

 

 

10- Escreva as funções horárias do movimento filmado. 

 

11- Apresente abaixo as figuras do(s) gráfico(s), espaço versus tempo, do seu 

movimento, que justificam suas respostas. 
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Apêndice 2 

Manual do professor 

para aplicação da sequência didática 
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CARTA AO PROFESSOR 

 

Caro colega de trabalho, este produto educacional foi desenvolvido no 

Curso de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, no Polo 15 – 

Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal Fluminense, com o 

objetivo de auxiliar no ensino dos conceitos básicos de cinemática através da 

utilização do software Tracker. Este manual apresenta a sequência de 

instalação do programa, das confecções dos vídeos, da Vídeo análise, 

instruções para aplicação do produto, assim como as interferências didáticas, 

para melhor andamento das aulas, realizadas e sugerida pelo professor que 

aplicou a sequência didática. Para melhor orientação do professor que irá usar 

este produto anexamos um CD que contém os vídeos usados na vídeo análise, 

a vídeo análise de cada filmagem e um mini tutorial. 

 Apresentaremos uma sequência de passos que o professor deve tomar 

desde a obtenção e instalação do software gratuito Tracker, passando pelas 

confecções dos vídeos até as análises realizadas durante as aulas. Esse 

manual também apresenta a abordagem pedagógica pensada fundamentando 

as ações criadas na sequencia didática, relatando as possibilidades e 

respostas das questões que conduzem o processo de ensino-aprendizagem.  

Espero que esse planejamento não seja fechado, mas abra uma 

possibilidade do professor aplicador encontrar uma alternativa de usar este 

produto na sua escola. 

Bom trabalho e boa aula! 
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INSTALANDO O TRACKER 

 

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

 O Tracker é um software gratuito criado em parceria com o Open Source 

Physics, por Douglas Brown, professor da faculdade de Cabrillo College 

situada na cidade de Santa Cruz, Califórnia, EUA. O programa apresenta uma 

ferramenta fantástica para o estudo da mecânica através de vídeo análise, usa 

a linguagem Java e pode ser instalado em qualquer sistema operacional.  

 A experiência realizada através do Tracker proporciona um erro 

experimental menor do que as tradicionais experiências realizadas no estudo 

do movimento, pois o número de medidas que conseguimos fazer será muito 

maior do que os sensores de kits experimentais, colocando esse recurso como 

um instrumento valioso no estudo da cinemática. Existe a possibilidade de 

instalação da versão em português, que foi desenvolvida por uma equipe de 

professores da UTFPR. 

 

PASSO A PASSO PARA INSTALAÇÃO DO TRACKER: 

 

 Apresentamos o link do site de onde podemos baixar o programa, 

http://physlets.org/tracker/ e abaixo a figura representa a tela inicial que iremos 

encontrar. 

 

http://physlets.org/tracker/
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Podemos escolher a versão em português e o sistema operacional 

usado no computador da instalação. É importante ressaltar que o usuário tenha 

instalado no computador o Java. Caso não tenha segue o link: 

http://www.java.com/pt_BR/download/, clique no botão download gratuito do 

Java. 

 

 

 

Após o Download execute o arquivo de instalação. Será necessário a 

intalação do arquivo Quick Time, para abrir os vídeos no tracker, caso não 

tenha instalado no computador será necessário o download e a instalação. 

Segue o link para o Quick Time: http://www.apple.com/quicktime/download/. 

Clique em Download Now e depois execute o arquivo de instalação. 

Como mostra a figura a seguir. 

http://www.java.com/pt_BR/download/
http://www.apple.com/quicktime/download/
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COMO USAR O PROGRAMA? PRODUZINDO A VÍDEO ANÁLISE 

 

 Neste capítulo explicaremos a confecção dos vídeos e os passos na 

análise de dados da experiência que realizamos e apresentamos no produto 

educacional. 

 

PRODUÇÃO DOS VÍDEOS 

 

Os vídeos confeccionados para esse produto educacional foram 

realizados no estúdio da TV universitária TVR - da UFF e disponibilizaremos no 

site youtube e ainda colocados em anexo no CD que acompanha esta 

dissertação, para que o professor que desejar possa utilizar em futuras aulas, 

trata-se de vídeos que trabalham com movimentos tradicionalmente abordados 

no ensino médio. Abaixo seguem os links dos vídeos: 

https://youtu.be/mxK5jFjNTJQ 

 

https://youtu.be/XtnV1sDa39g 

 

https://youtu.be/oO8DITLDQ7Q 

 

https://youtu.be/Q8LXso26ZDY 

 

https://youtu.be/rd8W0npBBfQ 

 

https://youtu.be/G5OOIWCKQiw 

 

https://youtu.be/mxK5jFjNTJQ
https://youtu.be/XtnV1sDa39g
https://youtu.be/oO8DITLDQ7Q
https://youtu.be/Q8LXso26ZDY
https://youtu.be/rd8W0npBBfQ
https://youtu.be/G5OOIWCKQiw
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https://youtu.be/BUlFVdx3wXE 

 

https://youtu.be/KubxiBzoPUc 

 

https://youtu.be/C7s5Nzaivxw 

 

https://youtu.be/NJ48AE8BiGg 

 

https://youtu.be/erxbRnULJBc 

 

https://youtu.be/ZXgw6USn5N8 

 

https://youtu.be/T6HGqj2nyRI 

 

https://youtu.be/q6n8RY1iLrc 

 

https://youtu.be/qBQ5LR8EInU 

 

https://youtu.be/aKVmoZp0rI8 

 

https://youtu.be/Jgc2lx_ZSYY 

 

https://youtu.be/y7D5mX_E1po 

 

https://youtu.be/W4gx8lT1rBA 

 

https://youtu.be/EmeLLacscOQ 

 

https://youtu.be/nLuIXlmfpHg 

 

https://youtu.be/lmC2wKq4M-w 

 

https://youtu.be/gE6DOe9yZ78 

 

https://youtu.be/8TtG-kdXAcw 

 

O intuito de realizarmos as filmagens num estúdio foi para minimizarmos 

o erro das medidas que seriam realizadas através da vídeo analise, pois 

quando filmados com câmeras de baixa resolução, movimentos mais rápidos 

podem gerar imagens borradas. Por exemplo, se o professor aplicador realizar 

a filmagem na própria aula usando um celular com taxa de aquisição de 

imagem de 30 frames por segundos (fps) em movimentos de queda a imagem 

marcará a trajetória borrada. Câmeras profissionais podem alcançar 50 fps e 

https://youtu.be/BUlFVdx3wXE
https://youtu.be/KubxiBzoPUc
https://youtu.be/C7s5Nzaivxw
https://youtu.be/NJ48AE8BiGg
https://youtu.be/erxbRnULJBc
https://youtu.be/ZXgw6USn5N8
https://youtu.be/T6HGqj2nyRI
https://youtu.be/q6n8RY1iLrc
https://youtu.be/qBQ5LR8EInU
https://youtu.be/aKVmoZp0rI8
https://youtu.be/Jgc2lx_ZSYY
https://youtu.be/y7D5mX_E1po
https://youtu.be/W4gx8lT1rBA
https://youtu.be/EmeLLacscOQ
https://youtu.be/nLuIXlmfpHg
https://youtu.be/lmC2wKq4M-w
https://youtu.be/gE6DOe9yZ78
https://youtu.be/8TtG-kdXAcw
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uma iluminação adequada pode aumentar a nitidez e minimizar as imagens 

borradas. 

O programa registra quadro a quadro a posição da partícula em estudo e 

por isso é importante considerar as condições da filmagem, a câmera deve 

estar fixa, sem tremulações, de preferência no mesmo plano focal do 

movimento e com boa iluminação, evitando distorções e mudanças de 

referencial no momento da filmagem. 

É importante no momento da filmagem colocar uma escala de referência 

que serve como escala para tomada de dados, podendo ser uma régua ou 

tamanho do próprio objeto a ser estudado no movimento. O movimento que 

gostaríamos de estudar como exposto no roteiro de aula é o movimento de 

translação considerando o objeto como uma partícula, por isso, seria 

interessante escolhermos objetos simétricos que apresente pouca rotação para 

que a tomada de dados seja facilitada, caso contrário ao marcarmos um ponto 

num referencial escolhido no objeto poderíamos num próximo quadro não 

termos condições de marcamos a posição no mesmo local do objeto devido 

sua rotação. Uma boa estratégia é usar objetos esféricos, pois são simétricos e 

o centro da esfera seria um bom referencial independente da rotação. 

 

 

RETIRANDO E ANALISANDO OS DADOS 

 

INICIANDO O PROGRAMA 

 

 A tela inicial encontrada ao abrir o programa está apresentada na figura 

abaixo, clique no botão arquivo e em seguida no botão abrir e selecione o 

vídeo feito e salvo no computador com extensão .mov ou .trk, importante 

ressaltar que outras extensões poderão ser usadas desde que consigam ser 

abertos pelo Quick Time. 
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Após essa etapa devemos selecionar a parte do vídeo que 

analisaremos, ou seja, fazer um corte no vídeo, para isso existem duas setas 

na parte inferior do vídeo que fazem esses cortes marcando o início e o fim da 

análise, como mostra a figura. 

 

 

 

RETIRANDO OS DADOS 

 

Para retirarmos os dados devemos calibrar e o vídeo adicionando uma fita de 

escala no vídeo, para isso devemos clicar no botão fita métrica para mostrar a 

fita métrica e arraste a fita que aparecerá na tela até o objeto de tamanho 

conhecido que você colocou no vídeo. Ajuste o valor conhecido clicando sobre 

o valor e adicionando através do teclado. 
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 Outro passo importante é a definição dos eixos de coordenadas, para 

adicionar o eixo clique no botão, vale ressaltar que uma escolha interessante é 

colocar a origem dos eixos em cima do objeto no início da análise. Veja o 

exemplo abaixo 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

 O primeiro passo, para retirarmos os dados do vídeo é definir o ponto de 

massa, clique no botão e selecione ponto de massa. Segurando a tecla shift e 

clicando com o botão esquerdo do mouse selecionamos a posição do corpo, 

lembrando que devemos escolher um ponto de referência adequado do corpo, 

automaticamente o programa pula para o próximo quadro, repete-se esse 

procedimento sucessivamente até o último quadro. O botão direito do mouse 

poderá ser acionado para ampliar a imagem e aumentar a precisão. Com esse 

procedimento cria-se automaticamente uma tabela de dados e uma marcação 

num plano cartesiano dos eixos definidos e com as medidas definidas através 

da barra de calibração.  

 O próximo passo é a obtenção dos gráficos que o programa também tem 

condições de traçar e analisar. Temos a condição de ajustar uma função 

adequada de nossa escolha e tirarmos os parâmetros (coeficientes) dessa 

função. Clicando com botão direito sobre o gráfico abre uma janela como a 

figura abaixo, clique em analisar para definir a melhor função que ajusta os 

pontos. 
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 No botão analyse na parte superior à direita do gráfico abre a opção de 

curve fit para a escolha da melhor curva que se ajusta aos pontos. Teremos a 

tela como apresentada abaixo em que os parâmetros são expostos. 

 

 

 

Teremos a opção de escolher o eixo ou a grandeza que pretendemos 

trabalhar nos gráficos clicando em cima da letra x, esse procedimento abre a 
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opção de escolha de gráficos diversos através dos dados coletados 

anteriormente, veja a opção abaixo. 

 

 

 

APLICANDO AS AULAS 

 

QUESTIONÁRIO PRÉVIO E PREPARAÇÃO TEÓRICA 

 

 Essa aula foi aplicada em turmas de primeira e segunda séries onde 

geralmente encontramos alunos que já tiveram o primeiro contato com a Física 

no 9º ano do ensino fundamental e através dos conceitos do censo comum, por 

exemplo, aceleração, velocidade, trajetória e deslocamento, são conceitos que 

fazem parte do cotidiano do aluno e traze-los à tona em uma aula de Física 

requer um conhecimento por parte do professor sobre o que os alunos trazem 

em mente sobre tais conceitos. Com o intuito de fazermos um levantamento 

sobre os conceitos que envolvem a cinemática aplicou-se um questionário 

usando o software gratuito Tracker nas confecções de gifs animados e de 

fotografias estroboscópicas. Esse questionário também serviu para mobilizar os 

alunos na mudança de postura, ativando a curiosidade pela experimentação e 

servindo de parâmetro para a avaliação que seria aplicada após a aula. 

 Em seguida foi realizada uma preparação teórica de alguns conceitos 

que seriam abordados e usados para confecção da segunda aula, esses 

conceitos são tradicionalmente trabalhados numa introdução ao estudo do 
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movimento e garante de certa forma, um equilíbrio dos conteúdos que os 

alunos trazem do 9º ano, numa turma possivelmente heterogênea. 

 

RESPOSTAS ESPERADAS 

 

Seguem abaixo os comentários de cada questão que servem de 

orientação e condução da aula, assim como os comentários sobre algumas 

alterações realizadas durante a aula pelo professor que aplicou o produto 

educacional. 

 

 

 

 

1ª PARTE 

 

QUESTIONÁRIO PRÉVIO 

 

Nas questões do questionário prévio, os alunos que não tiveram contato 

com o conceito de vetor pode apresentar dúvidas nas marcações das setas, 

alguns alunos de primeira série, no momento da aplicação, gostariam de 

representar a seta com uma linha curvilínea e nesse momento o professor fez 

um comentário, percebendo este fato, e alertou a turma na necessidade de 

representar o vetor com um segmento de reta. As questões em que os alunos 

apresentou estas dúvidas foram as de letra e) e f). 

 

a) Observando o vídeo e a fotografia abaixo que representa um movimento, 

represente, no retângulo abaixo, através de uma seta, caso exista, o sentido e 

a direção da aceleração do corpo em movimento. 
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Este gif encontra-se no CD em anexo com o nome “gif movimento uniforme”. 

 

Resposta: 

Aceleração: a = 0 

 

b) Observando o vídeo e a fotografia abaixo que representa um movimento, 

represente, no retângulo abaixo, através de uma seta, caso exista, o sentido e 

a direção da aceleração do corpo em movimento. 

 

 

Este gif encontra-se no CD em anexo com o nome “gif movimento acelerado”. 

 

Resposta: 

Aceleração: 

 

c) Observando o vídeo e a fotografia abaixo que representa um movimento, 

represente, no retângulo abaixo, através de uma seta, caso exista, o sentido e 

a direção da aceleração do corpo em movimento. 
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Este gif encontra-se no CD em anexo com o nome “gif movimento retardado”. 

 

Resposta: 

Aceleração: 

 

d) Observando o vídeo e a fotografia abaixo que representa um movimento, 

represente, no retângulo abaixo, através de uma seta, caso exista, o sentido e 

a direção da aceleração do corpo em movimento. 

 

Este gif encontra-se no CD em anexo com o nome “gif queda livre”. 

 

Resposta: 

Aceleração: 

 

e) Observando o vídeo e a fotografia abaixo que representa um movimento, 

represente, no retângulo abaixo, através de uma seta, caso exista, o sentido e 

a direção da aceleração do corpo em movimento. 
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Este gif encontra-se no CD em anexo com o nome “gif lançamento horizontal”. 

 

Resposta: 

Aceleração: 

 

f) Observando o vídeo e a fotografia abaixo que representa um movimento, 

represente, no retângulo abaixo, através de uma seta, caso exista, o sentido e 

a direção da aceleração do corpo em movimento. 

 

 

Este gif encontra-se no CD em anexo com o nome “gif lançamento oblíquo”. 

 

Resposta: 

Aceleração: 
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PREPARAÇÃO TEÓRICA PARA VÍDEO ANÁLISE 

 

CONCEITOS DA CINEMÁTICA: 

 

a) Como descrito acima o ajuste da marcação do corpo pode ser feito através 

do programa, o que podemos dizer sobre o tamanho da partícula? Esse 

tamanho pode influenciar na análise do movimento? A marcação apresenta 

movimento de rotação e translação?  

Nesta questão esperamos que o aluno entenda o conceito de partícula e 

que reduzir o corpo extenso em um ponto serve para analisar apenas o 

movimento de translação, simplificando a modelagem física. 

Nesta questão sugerimos que o professor aplicador dê exemplos do 

cotidiano ou mostre no próprio programa o fato de aumentar ou diminuir a 

marcação.  

 

 

b) No vídeo acima, apresentado pelo professor, o corpo está em movimento? 

Se sua resposta foi sim, o que você percebeu que garante sua resposta 

positiva?  

A intenção desta questão é discutir a importância do referencial A 

resposta esperada dada pelo aluno deve expressar o referencial escolhido para 

caracterizar o movimento e a definição de variação da posição no decorrer do 

tempo, para um referencial. 

 

 

c) Imagine agora se a câmara fosse instalada junto do corpo, como você 

responderia a pergunta acima? 

Mais uma vez a intenção é discutir a importância do referencial na 

análise do movimento. A resposta esperada seria repouso, pois estão no 

mesmo referencial. Nesta questão sugerimos que o professor aplicador de 

exemplos do cotidiano para o aluno entender a situação. Um bom exemplo é a 

localização de referencial em pontos diferentes como a situação de uma 
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pessoa dentro e outra fora de um ônibus, onde as duas observam um objeto 

dentro do ônibus. 

 

 

d) Marcaremos a posição do corpo sucessivamente no decorrer do movimento, 

o que diferencia essa marcação na situação de movimento e repouso? Qual a 

definição de posição? E de movimento? E de repouso? 

Esta questão serviu para definir conceitos básicos, para que os alunos 

pudessem adquirir um vocabulário científico. A resposta esperada é: 

Movimento ocorre quando uma partícula muda de posição no decorrer do 

tempo para um referencial. Repouso ocorre quando a posição não muda no 

decorrer do tempo para um referencial. Posição é a localização de uma 

partícula numa trajetória. 

 

 

e) Pra você o que representa a diferença entre as sucessivas posições 

assumidas pelo corpo durante o movimento? 

Nesta questão serve simplesmente para definir trajetória e mais uma vez 

ampliar o vocabulário científico. A resposta esperada é Trajetória. 

f) Se a diferença entre essas posições forem cada vez maior no mesmo 

intervalo de tempo, poderíamos dizer que o corpo está mais rápido? 

Esta questão introduz o conceito de velocidade. Nesta questão o 

professor pode demostrar no vídeo a diferença citada na questão. A resposta 

esperada é a velocidade será cada vez maior. Nesta pergunta sugerimos que o 

professor compare a vídeo análise das questões a), b) e c) para que o aluno 

possa visualizar o fenômeno e a diferença entre os movimentos. 

 

 

g) O conceito de rapidez remete a alguma palavra do dia a dia que você usa? 

Qual a conta que poderíamos fazer pra representar esse conceito? 

Esta questão conduz o aluno a pensar na definição de velocidade e o 

cálculo a ser feito para chegar ao valor da velocidade. O professor aplicador 
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tem que ficar atento se nesta questão o aluno irá confundir o conceito de 

aceleração e velocidade, comum nesta etapa da aprendizagem. A resposta 

esperada é Velocidade e Vm =
𝛥𝑋

𝛥𝑡
 

 

 

h) Na figura abaixo o que significa S0, S e ∆X? Com os dados retirados da 

imagem abaixo, como calcular a velocidade média do corpo durante o 

movimento? 

Outra questão que serve para definir alguns conceitos. A resposta 

esperada Vm =
𝛥𝑋

𝛥𝑡
 onde s0 é a posição inicial, S é a posição final e 𝛥𝑋 é a 

variação do espaço. 

 

 

2ª PARTE 

 

VÍDEO ANÁLISE 

 

RETIRADA DE DADOS 

 

a) Para este movimento analisado, a velocidade média do corpo em cada 

intervalo de tempo, aumenta, diminui ou permanece constante? Faça essa 

análise no eixo X (eixo horizontal). 

Nesta questão o aluno deve perceber se a distância percorrida entre 

dois frames está aumentando, diminuindo ou permanecendo o mesmo. Ele 

deveria perceber que a velocidade permanece praticamente constante, uso a 

palavra praticamente, pois podem aparecer pequenas flutuações nos valores 
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da velocidade e isso abre a condição do professor discutir o método científico, 

o ajuste dos dados no gráfico, algarismo significativo e o erro experimental. A 

resposta esperada é permanece constante. 

 

 

b) Qual o sinal da velocidade? O que representa esse sinal? O sinal 

permanece sempre o mesmo ou muda ao longo do movimento? Justifique. 

No eixo X essa pergunta não vai gerar dúvidas será, para o vídeo que 

produzimos, sempre negativa. A intenção é introduzir a classificação do 

movimento. A resposta esperada é negativo o sinal da velocidade que 

representa a orientação do movimento (sentido), o sinal da velocidade no eixo 

X permanece o mesmo durante o movimento por conta da não mudança no 

sentido do movimento. 

 

 

c) Para este movimento analisado, a velocidade média do corpo em cada 

intervalo de tempo, aumenta, diminui ou permanece constante? Faça essa 

análise no eixo Y (eixo horizontal). 

Nesta questão o aluno deve perceber que na subida o módulo da 

velocidade diminui e na descida o módulo aumenta. Também serve como 

introdução para classificar o movimento. A resposta esperada, na subida a 

velocidade diminui e na descida a velocidade aumenta. 

 

 

d) Qual o sinal da velocidade? O que representa esse sinal? O sinal 

permanece sempre o mesmo ou muda ao longo do movimento? Justifique. 

Esta questão aborda a classificação do movimento, movimento 

progressivo e retrógrado, abordados nos livros didáticos, aborda também a 

questão do referencial e a resposta do aluno e sua justificativa deve ser 

coerente com o referencial adotado nos eixos de coordenadas, no caso desse 

movimento a orientação positiva está para cima então na subida a velocidade 

será positiva e na descida negativa. A resposta esperada, na subida o sinal é 
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positivo e na descida o sinal será negativo, mostrando que o móvel muda o 

sentido de movimento e que o sinal acompanha essa mudança. 

 

 

e) Dividimos a análise do movimento em dois eixos X e Y, o que poderíamos 

dizer sobre esses dois movimentos? 

O professor deve conduzir o aluno e o mesmo deve ser capaz de 

classificar o movimento variado e uniforme assim como acelerado ou 

retardado, no caso do movimento estudado ele será uniforme no eixo X, 

retardado na subida no eixo Y e acelerado na descida do eixo Y. A resposta 

esperada, no eixo horizontal o movimento é uniforme e na vertical 

uniformemente variado. Nesta questão o professor pode dar alguns exemplos 

sobre movimento acelerado, retardado e uniforme, pois os alunos que nunca 

viram este conteúdo e a classificação do movimento não saberiam classificar. 

Usar a vídeo análise o professor pode sugerir a resposta ou abrir uma 

dicussão. 

 

f) Nos dados e resultados analisados, existem erros de medida? Discuta em 

grupo e relate em poucas palavras o que você pensa sobre o erro 

experimental, caso necessite da ajuda do professor, ele pode ser incluído na 

discussão. 

Nesta questão o intuito é o aluno perceber que uma experiência, os 

dados são retirados de medidas e essas são carregadas de erros 

experimentais onde devemos julgar o instrumento de medida utilizado, os 

algarismos significativos das medidas e que esse erro experimental não 

significa um erro conceitual.  

 

 

ANÁLISE DOS GRÁFICOS 

 

a) A trajetória do movimento do corpo é retilínea ou curvilínea? Justifique sua 

resposta. 
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Esta questão serve para o professor conduzir o aluno na visualização da 

trajetória e a diferença dessa trajetória com as funções que descrevem a 

variação da posição no tempo. A trajetória desse movimento é curvilínea. A 

resposta esperada é curvilínea.  

 

 

b) A função que descreve o movimento em cada eixo é do primeiro ou do 

segundo grau? 

Aqui pretendemos abordar os conceitos de matemática, a resposta é no 

eixo X do primeiro grau e no eixo Y do segundo grau.A resposta esperada é no 

eixo X função do primeiro grau e no eixo Y função do segundo grau. 

 

 

c) Retirem da análise feita pelo programa os valores de aceleração, velocidade 

inicial e posição inicial do movimento. 

Mostrar para o aluno que o software ajusta a função adequada e fornece 

os parâmetros e estes são importantes para a interpretação da função e para o 

entendimento do movimento. Para esta resposta retiramos do gráfico de cada 

eixo e podemos desenvolver com os alunos o conceito de composição de 

movimento. 

 

Eixo X: 

 

 

 

Eixo Y: 
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 As unidades de espaço estão em cm e de tempo em segundos. 

 

 

d) Analisando o movimento em cada eixo separadamente, qual tipo de 

movimento que se trata? Acelerado, retardado, uniforme ou repouso?  

Resposta esperada, Eixo X uniforme e eixo Y acelerado na descida e 

retardado na subida. 

 

 

e) Qual o valor da aceleração que o programa nos fornece desse movimento 

no eixo X e no eixo Y? Alguma destas acelerações possuem um valor próximo 

da aceleração da gravidade apresentadas nos livros didáticos (9,81 m/s2)? 

Porque isso ocorre?  

No eixo X o movimento não apresenta aceleração e no eixo Y 

deveríamos encontrar o valor próximo do valor da aceleração da gravidade. 

Teremos que explicar para o aluno a relação entre o valor que o parâmetro nos 

fornece com o valor da aceleração, ele está dividido por dois. Respostas 

esperadas, no eixo X vale zero e no eixo Y para análise feita chegamos ao 

valor de 11,88 * 102 cm/s ou 11,88m/s, esse resultado foi muito discrepante do 

valor esperado e deixamos uma recomendação importante nesta parte para 

que os resultados estejam mais próximo do valor esperados, o plano da 

filmagem deve ser o mesmo plano da calibração para que os valores 

encontrados estejam na mesma escala.   

 

 

Vamos agora inverter os eixos de coordenadas do gráfico, rotacionando 

o eixo do gráfico escolhido em 180º e coletando os dados novamente, como na 

figura abaixo: 
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Figura mostrando o giro do gráfico 

 

Novos gráficos após o giro dos eixos foram gerados, tente responder as 

perguntas abaixo e em seguida troque suas respostas com seus pares e com 

seu professor para chegar a uma conclusão. 

 

f) A trajetória do movimento do corpo é retilínea ou curvilínea? Justifique sua 

resposta. 

Invertemos os eixos para o aluno perceber que a função que descreve a 

relação da posição em função do tempo não é a trajetória da partícula, ou seja 

a concavidade da parábola inverte e a trajetória não, por isso a trajetória 

continua igual a trajetória da primeira pergunta. Resposta esperada é 

curvilínea. 

g) A função que descreve o movimento em cada eixo é do primeiro ou do 

segundo grau? 

A rotação em 180º nos eixos não muda a função. Eixo X primeiro grau e 

eixo Y segundo grau. Respostas esperadas são no eixo X função do primeiro 

grau e no eixo Y função do segundo grau. 

 

 

h) Retirem da análise feita pelo programa os valores de aceleração, velocidade 

inicial e posição inicial do movimento. Os valores são iguais? Explique os 

valores após a comparação. 
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Os valores são os mesmos antes da rotação e apresentam sinais 

opostos, mostrando a mudança de referencial. Segue abaixo na figura as 

respostas esperadas. Uma sugestão para o professor aplicador é dizer aos 

alunos que façam uma comparação entre os sinais da velocidade e da 

aceleração em cada eixo. 

 

Eixo X: 

 

 

Eixo Y: 

 

 

 

 

 

 

 

3ª PARTE 

 

SISTEMATIZAÇÃO 

 

Nesta parte o professor revisaria todos os conceitos vistos durante a 

sequência didática visitando as equações encontradas durante a vídeo análise 

e discutindo a classificação do movimento. 
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AVALIAÇÃO 

 

A proposta nesta parte é colocar os alunos para manusear o software 

criando vídeos com seus próprios celulares e repetindo basicamente toda 

sequencia didática em grupo. 


